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21.2.2018 A8-0025/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Jörg Meuthen, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  17a. naliehavo žiada, aby sa žiadosti o 

azyl predkladali na veľvyslanectvách 

členských štátov EÚ v krajinách pôvodu 

žiadateľov o azyl a aby sa nimi zaoberali 

príslušné vnútroštátne orgány, alebo v 

centralizovaných prijímacích centrách, 

ktoré sa majú zriadiť pod záštitou EÚ 

alebo UNHCR; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  17b. konštatuje, že je potrebné 

rozlišovať na jednej strane medzi obeťami 

politického prenasledovania a (vojnovými) 

utečencami, ktorí bezprostredne pred 

príchodom do EÚ čelili skutočnému 

nebezpečenstvu vyplývajúcemu z vojny, a 

na strane druhej medzi nelegálnymi 

migrantmi; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  18a. žiada členské štáty a Komisiu, aby 

sa pevne zaviazali bojovať proti 

náboženskej neznášanlivosti a násiliu voči 

kresťanom a aby detailnejšie 

zaznamenávali prípady diskriminácie a 

násilia voči kresťanským utečencom; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 

kládli solidaritu a dodržiavanie základných 

práv migrantov a žiadateľov o azyl do 

centra migračných politík EÚ; 

20. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 

kládli solidaritu a dodržiavanie základných 

práv migrantov a žiadateľov o azyl do 

centra migračných politík EÚ; vyzýva vlády 

členských štátov, aby sa pri riešení 

utečeneckej krízy sústredili na skutočne 

dôležité problémy; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  20a. vyzýva členské štáty, aby zaviedli 

rýchlejšie a efektívnejšie postupy vrátenia 

žiadateľov o azyl, ktorých žiadosti boli 

zamietnuté; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  23a. zdôrazňuje, že hlavným rysom 

národnej zvrchovanosti všetkých 

členských štátov je ich schopnosť 

samostatne určovať povahu a rozsah 

prisťahovalectva; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  37a. je znepokojený tým, že pojem 

„nenávistné prejavy“ používajú niektoré 

menšinové skupiny stále častejšie a 

zneužívajú ho na neprijateľné 

obmedzovanie legitímnych prejavov 

slobody prejavu, slobody náboženského 

vyznania a slobody svedomia; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  48a. pripomína, že základné právo na 

výhradu vo svedomí je zakotvené v 

článku 10 ods. 2 Charty základných práv 

EÚ a že uplatňovanie výhrady vo svedomí 

je v členských štátoch EÚ primeraným 

spôsobom regulované prostredníctvom 

uceleného a jasného právneho a 

politického rámca; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

59. nabáda k začleneniu vzdelávania 

o hodnotách tolerancie do školských osnov 

s cieľom poskytnúť deťom nástroje, ktoré 

potrebujú na identifikáciu všetkých foriem 

diskriminácie, či už antimoslimského, 

antisemitského, antiafrického, 

protirómskeho charakteru, alebo 

diskriminácie LGBTI alebo inej menšiny; 

59. nabáda k začleneniu vzdelávania 

o hodnotách tolerancie do školských osnov 

s cieľom poskytnúť deťom nástroje, ktoré 

potrebujú na identifikáciu všetkých foriem 

diskriminácie, či už antimoslimského, 

antisemitského, antiafrického, 

protirómskeho charakteru, alebo 

diskriminácie LGBTI alebo inej menšiny; 

pripomína, že hlavnú zodpovednosť za 

vzdelávanie dieťaťa nesú v prvom rade 

rodičia; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  59a. domnieva sa, že v oblasti práv 

dieťaťa je nutné v plnej miere 

zohľadňovať prednostnú úlohu 

usmerňovania, ktorú majú voči svojim 

deťom spoločne matka a otec, a ich 

jedinečnú a privilegovanú pozíciu vo 

vzťahu k ochrane najlepších záujmov 

dieťaťa; navyše poukazuje na 

skutočnosť, že je nutné venovať osobitnú 

pozornosť harmonickému 

a plnohodnotnému rozvoju osobnosti 

dieťaťa a ochrane jeho duševnej 

integrity; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  75a. vyzýva členské štáty, aby prijali 

cielené opatrenia na zabezpečenie toho, 

aby ženy mali spravodlivý prístup k 

systémom verejného zdravotníctva, najmä 

k primárnej zdravotnej starostlivosti 

vrátane ochrany tehotných, rodiacich 

alebo dojčiacich matiek a ich detí pred 

pôrodom a po ňom, ako aj ku 

gynekologickej a pôrodníckej zdravotnej 

starostlivosti, ako stanovuje Svetová 

zdravotnícka organizácia; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 85 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  85a. zdôrazňuje, že pri vykonávaní 

politiky v oblasti základných práv sa 

musia dodržiavať právomoci Európskej 

únie, jej agentúr a členských štátov; 

Or. en 
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 A8-0025/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  48b. pripomína, že vo veľkej väčšine 

členských štátov Rady Európy sa prax 

výhrady vo svedomí náležite reguluje; 

existuje komplexný a jasný právny a 

politický rámec, ktorým sa riadi prax 

uplatňovania výhrady vo svedomí zo 

strany poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, aby sa zabezpečilo, že 

záujmy a práva jednotlivcov, ktorí žiadajú 

o zákonné zdravotné služby, sú 

rešpektované, chránené a dodržiavané1; 

 

_________________________________ 

1 uznesenie PACE 1763 (2010), odsek 3. 

Or. en 

 

 


