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5.12.2018 A8-0373/2 

Predlog spremembe  2 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki 

Evropske unije na tem področju 

(2018/2098(INI)) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju Konvencije Sveta 

Evrope o preprečevanju nasilja nad 

ženskami in nasilja v družini ter o boju 

proti njima z dne 11. maja 2011 

(Istanbulska konvencija), ki jo je EU 

podpisala 13. junija 2017, 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/3 

Predlog spremembe  3 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki 

Evropske unije na tem področju 

(2018/2098(INI)) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju Newyorške 

deklaracije za begunce in migrante, ki jo 

je generalna skupščina OZN 

sprejela 19. septembra 2016, 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/4 

Predlog spremembe  4 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki 

Evropske unije na tem področju 

(2018/2098(INI)) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju načel iz 

Džogdžakarte (načel in obveznosti držav 

glede uporabe mednarodnega prava o 

človekovih pravicah za področje spolne 

usmerjenosti, spolne identitete, spolnega 

izražanja in spolnih značilnosti), sprejetih 

novembra 2006, in 

njihovih 10 dopolnilnih načel (t. i. 

plus 10), sprejetih 10. novembra 2017, 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/5 

Predlog spremembe  5 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki 

Evropske unije na tem področju 

(2018/2098(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek -1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  -1a. potrjuje, da je pravica do življenja 

od spočetja do naravne smrti prva in 

bistvena človekova pravica, iz katere 

izhajajo vse druge pravice;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/6 

Predlog spremembe  6 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki 

Evropske unije na tem področju 

(2018/2098(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  23a. je zaskrbljen, ker se nekatere 

manjšinske skupine vse pogosteje 

sklicujejo na pojem „sovražnega govora“ 

in ga izrabljajo za uvajanje 

nesprejemljivih omejitev legitimnega 

uveljavljanja svobode izražanja, svobode 

veroizpovedi in svobode vesti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/7 

Predlog spremembe  7 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki 

Evropske unije na tem področju 

(2018/2098(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  28a. ugotavlja, da so krščanski begunci 

v sprejemnih centrih za prosilce za azil v 

državah članicah žrtve napadov in celo 

groženj s smrtjo s strani skrajnih 

muslimanov, ki živijo v skladu s 

šeriatskim pravom;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/8 

Predlog spremembe  8 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki 

Evropske unije na tem področju 

(2018/2098(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  28b. poziva države članice EU, naj se 

odločno zavežejo boju proti verski 

nestrpnosti in nasilju nad kristjani ter 

podrobneje dokumentirajo primere 

diskriminacije in nasilja zoper krščanske 

begunce; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/9 

Predlog spremembe  9 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki 

Evropske unije na tem področju 

(2018/2098(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  41a. poziva države članice, naj 

sprejmejo ciljne ukrepe, da bodo ženskam 

omogočili enakopravno uporabo javnih 

zdravstvenih sistemov, zlasti osnovnega 

zdravstvenega varstva, ki vključuje varstvo 

nosečnic, porodnic in doječih mater ter 

njihovih otrok pred porodom in po njem, 

pa tudi do ginekološkega in porodniškega 

zdravstvenega varstva, kot ga opredeljuje 

Svetovna zdravstvena organizacija;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/10 

Predlog spremembe  10 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki 

Evropske unije na tem področju 

(2018/2098(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  46a. meni, da je treba na področju 

otrokovih pravic v celoti upoštevati, da 

imata mati in oče prevladujočo 

usmerjevalno vlogo, ko gre za njune 

otroke, ter enkraten in privilegiran 

položaj pri zagotavljanju otrokovih 

koristi; poleg tega poudarja, da je treba 

posebno pozornost nameniti skladnemu in 

celovitemu razvoju osebnosti otroka ter 

zaščiti njegove duševne integritete; 

Or. en 

 

 


