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5.12.2018 A8-0373/2 

Poprawka  2 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2018/2098(INI)) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając Konwencję Rady 

Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 

przemocy wobec kobiet i przemocy 

domowej z dnia 11 maja 2011 r. 

(konwencja stambulska), która została 

podpisana przez UE w dniu 13 czerwca 

2017 r., 

skreśla się 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/3 

Poprawka  3 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2018/2098(INI)) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając Deklarację 

nowojorską w sprawie uchodźców i 

migrantów, przyjętą przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ w dniu 19 września 2016 r., 

skreśla się 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/4 

Poprawka  4 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2018/2098(INI)) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 37 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając zasady z Yogyakarty 

(„Zasady i zobowiązania państw w 

zakresie stosowania międzynarodowego 

prawa praw człowieka w stosunku do 

orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, 

ekspresji płciowej i cech płciowych”), 

przyjęte w listopadzie 2006 r., oraz 

dziesięć zasad dodatkowych do nich („10 

Plus”) przyjętych w dniu 10 listopada 

2017 r., 

skreśla się 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/5 

Poprawka  5 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2018/2098(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp -1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  -1a. potwierdza, że pierwszym prawem 

człowieka jest prawo do życia od poczęcia 

do naturalnej śmierci i że to z tego 

podstawowego prawa wywodzą się 

pozostałe prawa człowieka;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/6 

Poprawka  6 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2018/2098(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  23a. jest zaniepokojony faktem, że 

niektóre grupy mniejszościowe coraz 

częściej sięgają po pojęcie „mowy 

nienawiści” i wykorzystują je, by w 

niedopuszczalny sposób ograniczać 

pełnoprawne przejawy wolności słowa, 

wyznania i sumienia; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/7 

Poprawka  7 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2018/2098(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  28a. mając na uwadze, że 

chrześcijańscy uchodźcy w ośrodkach dla 

osób ubiegających się o azyl w państwach 

członkowskich doświadczają ataków, a 

nawet gróźb śmierci ze strony 

fanatycznych muzułmanów żyjących 

według prawa szariatu;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/8 

Poprawka  8 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2018/2098(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  28b. zachęca państwa członkowskie, by 

podjęły zdecydowane zobowiązanie do 

zwalczania nietolerancji religijnej i 

przemocy wobec chrześcijan oraz by 

bardziej szczegółowo dokumentowały 

przypadki dyskryminacji i przemocy 

wobec uchodźców chrześcijańskich; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

5.12.2018 A8-0373/9 

Poprawka  9 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2018/2098(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  41a. zachęca państwa członkowskie do 

podjęcia ukierunkowanych działań w celu 

zapewnienia kobietom sprawiedliwego 

dostępu do publicznych systemów opieki 

zdrowotnej, w szczególności do 

podstawowej opieki zdrowotnej, w tym 

ochrony kobiet w ciąży, rodzących, 

karmiących piersią oraz ich dzieci przed 

urodzeniem i po urodzeniu, a także do 

opieki ginekologicznej i położniczej, 

zgodnie z definicją Światowej Organizacji 

Zdrowia;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/10 

Poprawka  10 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2018/2098(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  46a. jest zdania, że w obszarze praw 

dziecka należy w pełni uwzględnić 

nadrzędną rolę przewodnika, jaką matka i 

ojciec odgrywają wspólnie wobec dzieci, 

oraz ich wyjątkową i uprzywilejowaną 

pozycję w ochronie dobra dziecka; 

zaznacza ponadto, że szczególną uwagę 

należy zwrócić na harmonijny i 

wszechstronny rozwój osobowości dzieci 

oraz ochronę ich integralności 

psychicznej; 

Or. en 

 

 


