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5.12.2018 A8-0373/2 

Amendement  2 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

(2018/2098(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Visum 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien het Verdrag van de Raad 

van Europa inzake het voorkomen en 

bestrijden van geweld tegen vrouwen en 

huiselijk geweld van 11 mei 2011 

(Verdrag van Istanboel), dat op 13 juni 

2017 door de EU is ondertekend, 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/3 

Amendement  3 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

(2018/2098(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Visum 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de tijdens de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties op 

19 september 2016 aangenomen 

Verklaring van New York voor 

Vluchtelingen en Migranten, 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/4 

Amendement  4 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

(2018/2098(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Visum 37 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de beginselen van 

Yogyakarta (beginselen en 

staatsverplichtingen betreffende de 

toepassing van het internationaal 

humanitair recht met betrekking tot 

seksuele gerichtheid, genderidentiteit, 

genderexpressie en geslachtskenmerken), 

aangenomen in november 2006 en de tien 

bijbehorende aanvullende beginselen 

("plus 10"), aangenomen op 10 november 

2017, 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/5 

Amendement  5 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

(2018/2098(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf -1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  -1 bis. bevestigt dat het recht op leven, 

vanaf de verwekking tot aan de 

natuurlijke dood, het primaire 

mensenrecht is en dat alle overige 

mensenrechten aan dit recht zijn 

ontleend;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/6 

Amendement  6 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

(2018/2098(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  23 bis. vindt het verontrustend dat het 

concept "haatzaaiende uitlatingen" steeds 

vaker door sommige minderheidsgroepen 

wordt ingeroepen om onaanvaardbare 

beperkingen op te leggen aan rechtmatige 

manifestaties van de vrijheid van 

meningsuiting, de vrijheid van godsdienst 

en de vrijheid van geweten; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/7 

Amendement  7 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

(2018/2098(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  28 bis. merkt op dat christelijke 

vluchtelingen die in de asielzoekerscentra 

van de lidstaten verblijven, worden 

aangevallen en zelfs met de dood worden 

bedreigd door fanatieke moslims die 

volgens de sharia leven;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/8 

Amendement  8 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

(2018/2098(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  28 ter. vraagt de lidstaten een krachtige 

toezegging te doen om religieuze 

intolerantie en geweld tegen christenen te 

bestrijden en om gevallen van 

discriminatie en geweld tegen christelijke 

vluchtelingen gedetailleerder te 

documenteren; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/9 

Amendement  9 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

(2018/2098(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  41 bis. vraagt de lidstaten gerichte 

maatregelen te treffen om ervoor te 

zorgen dat vrouwen eerlijke toegang tot 

openbare gezondheidszorg krijgen, en met 

name tot primaire gezondheidszorg, met 

inbegrip van de bescherming van vrouwen 

die zwanger zijn, een kind ter wereld 

brengen of borstvoeding geven en hun 

kinderen, zowel voor als na de geboorte, 

alsook tot gynaecologische en 

verloskundige gezondheidszorg als 

gedefinieerd door de 

Wereldgezondheidsorganisatie;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/10 

Amendement  10 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

(2018/2098(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  46 bis. is van mening dat op het gebied 

van de rechten van het kind ten volle 

rekening moet worden gehouden met de 

prioritaire begeleidingsrol die de moeder 

en de vader delen met betrekking tot hun 

kinderen en hun unieke en bevoorrechte 

positie om de belangen van het kind te 

beschermen; wijst er bovendien op dat 

bijzondere aandacht moet worden besteed 

aan de harmonieuze en volledige 

ontwikkeling van de persoonlijkheid van 

het kind en de bescherming van zijn/haar 

psychologische integriteit; 

Or. en 

 

 


