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Изменение  2 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0373/2018 

Петрас Аущревичюс 

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2017 г. и 

политиката на Европейския съюз в тази област 

(2018/2098(INI)) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид Конвенцията 

на Съвета на Европа за превенция и 

борба с насилието над жени и 

домашното насилие от 11 май 2011 г. 

(Конвенцията от Истанбул) , която 

беше подписана от ЕС на 13 юни 

2017 г., 

заличава се 

Or. en 
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Петрас Аущревичюс 

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2017 г. и 

политиката на Европейския съюз в тази област 

(2018/2098(INI)) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид Декларацията 

от Ню Йорк за бежанците и 

мигрантите, приета от Общото 

събрание на ООН на 19 септември 

2016 г., 

заличава се 

Or. en 
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Петрас Аущревичюс 

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2017 г. и 

политиката на Европейския съюз в тази област 

(2018/2098(INI)) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид Принципите 

от Джогджакарта („Принципите и 

задълженията на държавите за 

прилагане международното право в 

областта на правата на човека във 

връзка със сексуалната ориентация, 

половата идентичност, изразяването 

на половата принадлежност и 

половите характеристики“), приети 

през ноември 2006 г., и 10-те 

допълнителни принципа към тях 

(„+10“), приети на 10 ноември 2017 г., 

заличава се 

Or. en 
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(2018/2098(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф -1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  -1а. потвърждава, че първото право 

на човека е правото на живот от 

зачатието до естествената смърт, 

което е основното право, от което 

произтичат всички други права на 

човека;  

Or. en 
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от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0373/2018 

Петрас Аущревичюс 

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2017 г. и 

политиката на Европейския съюз в тази област 

(2018/2098(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  23а. изразява тревога от факта, че 

понятието „реч на омразата“ все по-

често се използва и 

инструментализира от някои 

малцинствени групи, за да се 

поставят неприемливи ограничения 

на законни проявления на свободата 

на изразяване на мнение, свободата на 

религията и свободата на съвестта; 

Or. en 
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Петрас Аущревичюс 

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2017 г. и 

политиката на Европейския съюз в тази област 

(2018/2098(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  28а. отбелязва, че бежанци 

християни, настанени в приемни 

центрове за търсещи убежище лица в 

държавите членки, са нападани и 

дори заплашвани със смърт от 

фанатизирани мюсюлмани, живеещи 

според шариата;  

Or. en 
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Доклад A8-0373/2018 

Петрас Аущревичюс 

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2017 г. и 

политиката на Европейския съюз в тази област 

(2018/2098(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  28б. приканва държавите - членки 

на ЕС, и Комисията да поемат твърд 

ангажимент за борба срещу 

религиозната нетолерантност и 

проявите на насилие срещу 

християни, както и да документират 

с повече подробности проявите на 

дискриминация и насилие срещу 

бежанци християни; 

Or. en 
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Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2017 г. и 

политиката на Европейския съюз в тази област 

(2018/2098(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  41а. приканва държавите членки да 

предприемат целенасочени действия, 

за да гарантират, че жените 

разполагат със справедлив достъп до 

системите за обществено 

здравеопазване – по-специално до 

първична медицинска помощ, 

включително защита на бременните, 

родилките или кърмещите майки и 

техните деца преди и след 

раждането, както и до гинекологични 

и акушерски здравни грижи съгласно 

определеното от Световната здравна 

организация;  

Or. en 
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Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2017 г. и 

политиката на Европейския съюз в тази област 

(2018/2098(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 46 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  46а. счита, че в областта на 

правата на детето трябва изцяло да 

се отчита първостепенната 

напътстваща роля, която майката и 

бащата изпълняват по отношение на 

децата си, както и тяхната уникална 

и привилегирована позиция по 

отношение на защитаването на 

интереса на детето; посочва също 

така, че трябва да се отдели 

специално внимание на хармоничното 

и цялостно развитие на личността 

на детето и на защитата на 

психическата му неприкосновеност; 

Or. en 

 

 


