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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0373/2 

Módosítás  2 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikájáról 

(2018/2098(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel az Európa Tanácsnak a 

nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati 

erőszak elleni küzdelemről és azok 

megelőzéséről szóló, 2011. május 11-i 

Egyezményére (a továbbiakban: 

isztambuli egyezmény), amelyet az EU 

2017. június 13-án írt alá, 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0373/3 

Módosítás  3 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikájáról 

(2018/2098(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel a menekültekről és 

migránsokról szóló, az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének Közgyűlése által 2016. 

szeptember 19-én elfogadott New York-i 

nyilatkozatra, 

törölve 

Or. en 



 

AM\1171289HU.docx  PE631.564v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0373/4 

Módosítás  4 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikájáról 

(2018/2098(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

37 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel a 2006 novemberében 

elfogadott Jogjakartai Alapelvekre 

(Alapelvek és állami kötelezettségek a 

nemzetközi emberi jogi szabályok 

alkalmazásáról a szexuális irányultsággal, 

a nemi identitással, a nemi önkifejezéssel 

és a nemi jelleggel kapcsolatban) és a 

2017. november 10-én ahhoz elfogadott 

10 kiegészítő elvre („plusz 10”), 

törölve 

Or. en 



 

AM\1171289HU.docx  PE631.564v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0373/5 

Módosítás  5 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikájáról 

(2018/2098(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

-1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  -1a. megerősíti, hogy az első emberi jog 

az élethez való jog a fogantatástól a 

természetes halálig, ez a legfontosabb jog, 

amelyből minden más emberi jog 

származik;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0373/6 

Módosítás  6 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikájáról 

(2018/2098(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  23a. riasztónak tartja, hogy egyes 

kisebbségi csoportok egyre gyakrabban 

emlegetik a „gyűlöletbeszéd” fogalmát, és 

a véleménynyilvánítás szabadsága, a 

vallásszabadság és a lelkiismereti 

szabadság gyakorlása jegyében tartott 

törvényes tüntetések elfogadhatatlan 

korlátozásának eszközeként használják 

fel; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/7 

Módosítás  7 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikájáról 

(2018/2098(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  28a. megjegyzi, hogy a tagállamokban a 

menedékkérők számára felállított 

táborokban a keresztény menekültek a 

saría szerint élő fanatikus muszlimok 

támadásainak, sőt, halálos fenyegetésének 

vannak kitéve;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/8 

Módosítás  8 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikájáról 

(2018/2098(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  28b. felhívja az EU tagállamait és a 

Bizottságot, hogy határozottan kötelezzék 

el magukat a keresztényeket sújtó vallási 

intolerancia és erőszak leküzdése mellett, 

és részletesebben dokumentálják a 

keresztény menekültekkel szemben 

alkalmazott diszkrimináció és erőszak 

eseteit; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0373/9 

Módosítás  9 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikájáról 

(2018/2098(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

41 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  41a. kéri a tagállamokat célzott 

intézkedések foganatosítására annak 

biztosítása érdekében, hogy a nők 

igazságos hozzáféréssel rendelkezzenek a 

közegészségügyi rendszerekhez, 

különösen az elsődleges egészségügyi 

ellátáshoz – védelmet nyújtva többek 

között a terhes nők, a dolgozó nők és a 

szoptató anyák, valamint gyermekeik 

számára a szülés előtt és után egyaránt –, 

valamint az Egészségügyi Világszervezet 

meghatározása szerinti szülészeti-

nőgyógyászati ellátáshoz;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/10 

Módosítás  10 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikájáról 

(2018/2098(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  46a. úgy véli, hogy a gyermekek 

jogainak védelme terén maradéktalanul 

figyelembe kell venni, hogy az anya és az 

apa mint közös útmutató szerepe 

elsődleges, és hogy a gyermek legjobb 

érdekének védelme szempontjából 

kivételes helyzetben vannak; rámutat 

emellett arra, hogy különösen szem előtt 

kell tartani a gyermek személyiségének 

harmonikus és teljes fejlődését, valamint a 

gyermek pszichológiai integritásának 

védelmét; 

Or. en 

 

 


