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5.12.2018 A8-0373/2 

Ændringsforslag  2 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske 

Unions politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– der henviser til Europarådets 

konvention af 11. maj 2011 om 

forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 

kvinder og vold i hjemmet 

(Istanbulkonventionen), der blev 

undertegnet af EU den 13. juni 2017, 

udgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/3 

Ændringsforslag  3 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske 

Unions politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– der henviser til New York-

erklæringen om flygtninge og migranter, 

der blev vedtaget af De Forenede 

Nationers Generalforsamling den 19. 

september 2016, 

udgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/4 

Ændringsforslag  4 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske 

Unions politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 37 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– der henviser til 

Yogyakartaprincipperne (principper og 

statslige forpligtelser vedrørende 

anvendelsen af den internationale 

menneskerettighedslovgivning i 

forbindelse med seksuel orientering, 

kønsidentitet, kønsudtryk og 

kønskarakteristika), der blev vedtaget i 

november 2006, samt de 10 supplerende 

principper ("plus 10"), som blev vedtaget 

den 10. november 2017, 

udgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/5 

Ændringsforslag  5 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske 

Unions politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt -1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  -1a. bekræfter, at den første 

menneskeret er retten til livet fra 

undfangelsen til den naturlige død, som er 

den grundlæggende rettighed, som enhver 

anden menneskeret kommer fra;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/6 

Ændringsforslag  6 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske 

Unions politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  23a. er foruroliget over, at begrebet 

"hadefuld tale" i stadig stigende grad 

anvendes og instrumentaliseres af visse 

mindretalsgrupper til at lægge 

uacceptable begrænsninger på legitime 

udtryk for ytrings-, religions- og 

samvittighedsfrihed; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/7 

Ændringsforslag  7 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske 

Unions politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  28a. bemærker, at kristne flygtninge i 

modtagelsescentrene for asylansøgere i 

medlemsstaterne udsættes for angreb og 

endog dødstrusler fra fanatiske muslimer, 

der lever i overensstemmelse med 

sharialoven;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/8 

Ændringsforslag  8 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske 

Unions politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  28b. opfordrer EU-medlemsstaterne til 

at give et fast tilsagn om at bekæmpe 

religiøs intolerance og vold mod kristne 

og til at dokumentere tilfælde af 

forskelsbehandling og vold mod kristne 

flygtninge mere detaljeret; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/9 

Ændringsforslag  9 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske 

Unions politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  41a. opfordrer medlemsstaterne til at 

træffe målrettede foranstaltninger til at 

sikre, at kvinder har lige adgang til det 

offentlige sundhedsvæsen — især til 

primær sundhedspleje, herunder 

beskyttelse af gravide kvinder, fødende 

kvinder eller ammende mødre og deres 

børn før og efter fødslen — og også til 

gynækologisk og obstetrisk sundhedspleje 

som defineret af 

Verdenssundhedsorganisationen;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/10 

Ændringsforslag  10 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske 

Unions politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 46 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  46a. mener, at der for så vidt angår 

barnets rettigheder fuldt ud skal tages 

hensyn til, at den vejledningsrolle, som 

moderen og faderen er fælles om i forhold 

til deres børn, og deres enestående og 

privilegerede stilling med hensyn til 

beskyttelse af barnets tarv, har forrang; 

påpeger desuden, at der skal være særlig 

opmærksomhed på barnets harmoniske 

og fuldstændige personlighedsudvikling 

og beskyttelse af dets psykiske integritet; 

Or. en 

 

 


