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5.12.2018 A8-0373/2 

Tarkistus  2 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

(2018/2098(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 11 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon 11. toukokuuta 

2011 tehdyn Euroopan neuvoston 

yleissopimuksen naisiin kohdistuvan 

väkivallan ja perheväkivallan 

ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin 

sopimus), jonka EU allekirjoitti 

13. kesäkuuta 2017, 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/3 

Tarkistus  3 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

(2018/2098(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 24 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon Yhdistyneiden 

kansakuntien yleiskokouksen 19. 

syyskuuta 2016 antaman New Yorkin 

julkilausuman pakolaisista ja muuttajista, 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/4 

Tarkistus  4 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

(2018/2098(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 37 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon 

marraskuussa 2006 hyväksytyt 

Yogyakartan periaatteet, jotka koskevat 

seksuaaliseen suuntautumiseen, 

sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen 

ilmaisuun ja seksuaalisiin ominaisuuksiin 

liittyvän kansainvälisen 

ihmisoikeuslainsäädännön soveltamista 

koskevia periaatteita ja valtioiden 

sitoumuksia, ja 10. marraskuuta 2017 

hyväksytyt kymmenen lisäperiaatetta, 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/5 

Tarkistus  5 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

(2018/2098(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

-1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  -1 a. vahvistaa, että ensimmäinen 

ihmisoikeus on oikeus elämään 

hedelmöittymisestä luonnolliseen 

kuolemaan ja että tämä on perusoikeus, 

josta kaikki muut ihmisoikeudet 

johdetaan;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/6 

Tarkistus  6 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

(2018/2098(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  23 a. on huolestunut siitä, että eräät 

vähemmistöryhmät vetoavat yhä 

useammin vihapuheen käsitteeseen ja 

käyttävät sitä välineenä asettaakseen 

sananvapauden sekä uskonnon- ja 

vakaumuksenvakauden oikeutetuille 

ilmaisutavoille rajoituksia, joita ei voida 

hyväksyä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/7 

Tarkistus  7 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

(2018/2098(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  28 a. ottaa huomioon, että kristityt 

pakolaiset joutuvat alttiiksi šariaa 

noudattavien kiihkomielisten muslimien 

hyökkäyksille jäsenvaltioiden 

vastaanottokeskuksissa ja kiihkomieliset 

muslimit uhkaavat jopa tappaa kristittyjä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/8 

Tarkistus  8 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

(2018/2098(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

28 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  28 b. kehottaa unionin jäsenvaltioita 

sitoutumaan lujasti uskonnollisen 

suvaitsemattomuuden ja kristittyihin 

kohdistuvan väkivallan torjumiseen sekä 

dokumentoimaan yksityiskohtaisemmin 

tapaukset, joissa on kyse kristittyihin 

pakolaisiin kohdistuvasta syrjinnästä ja 

väkivallasta; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/9 

Tarkistus  9 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

(2018/2098(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

41 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  41 a. kehottaa jäsenvaltioita 

toteuttamaan kohdennettuja 

toimenpiteitä, joilla varmistetaan naisten 

oikeudenmukainen pääsy julkisiin 

terveydenhuoltojärjestelmiin, etenkin 

perusterveydenhuoltoon, johon kuuluu 

raskaana olevien, synnyttävien ja 

imettävien äitien suojelu ja heidän 

lastensa suojelu ennen syntymää ja sen 

jälkeen, sekä gynekologiseen hoitoon ja 

raskauteen ja synnytykseen liittyvään 

terveydenhuoltoon Maailman 

terveysjärjestön määritelmän mukaisesti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/10 

Tarkistus  10 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

(2018/2098(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

46 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  46 a. katsoo, että lapsen oikeuksien 

alalla on otettava kaikilta osin huomioon 

äidin ja isän ensisijainen yhteinen 

ohjaava rooli lapsiinsa nähden sekä 

heidän ainutlaatuinen ja etuoikeutettu 

asemansa lapsen etujen suojelussa; toteaa 

lisäksi, että lapsen persoonallisuuden 

sopusointuiseen ja kokonaisvaltaiseen 

kehitykseen sekä hänen psykologisen 

koskemattomuutensa suojeluun on 

kiinnitettävä erityistä huomiota; 

Or. en 

 

 


