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21.2.2018 A8-0025/37 

Predlog spremembe  37 

Jörg Meuthen, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  17a. poziva k temu, da bi prosilci za azil 

svoje prošnje vlagali na veleposlaništvih 

držav članic EU v državah svojega izvora 

in bi jih obravnavali ustrezni nacionalni 

organi ali da bi pod okriljem EU ali 

Visokega komisariata Združenih narodov 

za begunce (UNHCR) vzpostavili 

centralizirane sprejemne centre; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/38 

Predlog spremembe  38 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  17b. ugotavlja, da je treba razlikovati 

med žrtvami političnega pregona in 

(vojnimi) begunci, ki so bili pred 

prihodom v EU izpostavljeni dejanskim 

nevarnostim vojne, in nezakonitimi 

migranti; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/39 

Predlog spremembe  39 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  18a. poziva države članice in Komisijo, 

naj se odločno zavežejo boju proti verski 

nestrpnosti in nasilju nad kristjani ter 

podrobneje dokumentirajo primere 

diskriminacije in nasilja zoper krščanske 

begunce; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/40 

Predlog spremembe  40 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poziva EU in države članice, naj v 

središče migracijskih politik EU postavijo 

solidarnost in spoštovanje temeljnih pravic 

migrantov in prosilcev za azil; 

20. poziva EU in države članice, naj v 

središče migracijskih politik EU postavijo 

solidarnost in spoštovanje temeljnih pravic 

migrantov in prosilcev za azil; poziva vlade 

držav članic, naj se pri reševanju 

begunske krize osredotočajo na resnično 

pomembne težave; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/41 

Predlog spremembe  41 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  20a. poziva države članice, naj uvedejo 

hitrejše in učinkovitejše postopke za 

vračanje prosilcev za azil, katerih prošnje 

so bile zavrnjene; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/42 

Predlog spremembe  42 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  23a. poudarja, da je pomembna 

značilnost nacionalne suverenosti vseh 

držav članic, da same odločajo o vrsti in 

obsegu priseljevanja; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/43 

Predlog spremembe  43 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  37a. je zaskrbljen, ker se nekatere 

manjšine vse pogosteje sklicujejo na 

pojem „sovražnega govora“ in ga 

izrabljajo za uvajanje nesprejemljivih 

omejitev legitimnega izraza svobode 

izražanja, svobode veroizpovedi in 

svobode vesti; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/44 

Predlog spremembe  44 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  48a. opozarja, da je temeljna pravica do 

ugovora vesti zapisana v členu 10(2) 

Listine EU o temeljnih pravicah in da 

prakso ugovora vesti v državah članicah 

EU primerno ureja celovit in jasen pravni 

in politični okvir; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/45 

Predlog spremembe  45 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 59 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

59. poudarja, da je treba v šolske 

programe uvesti izobraževanje o vrednotah 

strpnosti, da bi otrokom zagotovili orodja 

za odkrivanje vseh oblik diskriminacije, 

naj gre za protiislamsko, antisemitsko, 

protiafriško ali protiromsko sovraštvo in 

nestrpnost oziroma sovraštvo in nestrpnost 

do oseb LGBTI in do vseh drugih manjšin; 

59. poudarja, da je treba v šolske 

programe uvesti izobraževanje o vrednotah 

strpnosti, da bi otrokom zagotovili orodja 

za odkrivanje vseh oblik diskriminacije, 

naj gre za protiislamsko, antisemitsko, 

protiafriško ali protiromsko sovraštvo in 

nestrpnost oziroma sovraštvo in nestrpnost 

do oseb LGBTI in do vseh drugih manjšin; 

opozarja, da so za izobraževanje otrok v 

prvi vrsti odgovorni starši; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/46 

Predlog spremembe  46 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 59 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  59a. meni, da je treba na področju 

otrokovih pravic v celoti upoštevati 

primarno usmerjevalno vlogo matere in 

očeta, ko gre za njune otroke, ter njun 

edinstveni in privilegirani položaj pri 

zagotavljanju otrokove koristi; poleg tega 

poudarja, da je treba nameniti posebno 

pozornost skladnemu in celovitemu 

razvoju osebnosti otroka ter zaščiti 

njegove duševne integritete; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/47 

Predlog spremembe  47 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  75a. poziva države članice, naj 

sprejmejo ciljne ukrepe, s katerimi bodo 

ženskam omogočili enakopraven dostop 

do javnih zdravstvenih sistemov, zlasti 

osnovnega zdravstvenega varstva, ki 

vključuje varstvo nosečih in doječih mater 

ter tistih po porodu in njihovih otrok pred 

porodom in po njem, pa tudi do 

ginekološkega in porodniškega 

zdravstvenega varstva, kot ga opredeljuje 

Svetovna zdravstvena organizacija; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/48 

Predlog spremembe  48 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 85 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  85a. poudarja, da je treba pri izvajanju 

politike o temeljnih pravicah spoštovati 

pristojnosti Evropske unije, njenih agencij 

in držav članic; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/49 

Predlog spremembe  49 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  48b. opozarja, da je praksa ugovora 

vesti v veliki večini držav članic Sveta 

Evrope primerno urejena, saj obstaja 

celovit in jasen pravni in politični okvir, ki 

velja za prakso ugovora vesti izvajalcev 

zdravstvenega varstva in zagotavlja, da se 

interesi in pravice posameznikov, ki 

prosijo za zakonito zdravstveno oskrbo, 

spoštujejo, varujejo in izpolnjujejo1; 

 

_________________________________ 

1 Resolucija 1763 (2010) Parlamentarne skupščine 

Sveta Evrope, odstavek 3. 

Or. en 

 

 

 


