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5.12.2018 A8-0373/2 

Ändringsförslag  2 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska 

unionens politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av Europarådets 

konvention av den 11 maj 2011 om 

förebyggande och bekämpning av våld 

mot kvinnor och av våld i hemmet 

(Istanbulkonventionen), som EU 

undertecknade den 13 juni 2017, 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/3 

Ändringsförslag  3 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska 

unionens politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av New York-

förklaringen om flyktingar och migranter, 

som antogs av FN:s generalförsamling 

den 19 september 2016, 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/4 

Ändringsförslag  4 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska 

unionens politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 37 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av 

Yogyakartaprinciperna (”principer och 

staters skyldigheter i fråga om 

tillämpningen av internationell 

människorättslagstiftning med avseende 

på sexuell läggning, könsidentitet, 

könsuttryck och könsegenskaper”) som 

antogs i november 2006, och de tio 

kompletterande principer (”plus 10”) som 

antogs den 10 november 2017, 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/5 

Ändringsförslag  5 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska 

unionens politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt -1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  -1a. Europaparlamentet bekräftar att 

den första mänskliga rättigheten är rätten 

till liv från befruktningsögonblicket till 

den naturliga döden. Detta är den 

grundläggande rättighet som varje annan 

mänsklig rättighet härleds från.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/6 

Ändringsförslag  6 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska 

unionens politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 23a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  23a. Europaparlamentet är djupt oroat 

över att begreppet ”hatpropaganda” allt 

oftare åberopas och används som redskap 

av somliga minoritetsgrupper för att på ett 

oacceptabelt sätt begränsa legitima 

uttryck för yttrandefriheten, 

religionsfriheten och samvetsfriheten. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/7 

Ändringsförslag  7 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska 

unionens politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 28a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  28a. Europaparlamentet konstaterar att 

kristna flyktingar i förläggningar för 

asylsökande i medlemsstaterna utsätts för 

angrepp och rentav dödshot från 

fanatiska muslimer som lever efter 

sharialagstiftning.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/8 

Ändringsförslag  8 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska 

unionens politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 28b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  28b. Europaparlamentet uppmanar 

EU-medlemsstaterna att göra ett fast 

åtagande att bekämpa religiös intolerans 

och våld mot kristna och att mer ingående 

dokumentera fall av diskriminering och 

våld mot kristna flyktingar. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/9 

Ändringsförslag  9 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska 

unionens politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 41a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  41a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att vidta riktade åtgärder 

för att se till att kvinnor har rättvis 

tillgång till offentliga hälso- och 

sjukvårdssystem – i synnerhet primärvård, 

inbegripet skydd av gravida, 

barnafödande eller ammande mödrar och 

deras barn före och efter födseln – samt 

gynekologisk vård och förlossningsvård 

enligt Världshälsoorganisationens 

definitioner.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/10 

Ändringsförslag  10 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska 

unionens politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 46a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  46a. När det gäller barnets rättigheter 

måste fullständig hänsyn tas till att den 

vägledande roll som mödrar och fäder har 

gentemot sina barn, och deras unika och 

privilegierade ställning för att slå vakt om 

barnets bästa väger tyngre än något 

annat. Europaparlamentet påpekar vidare 

att en harmonisk och fullständig 

utveckling av barnets personlighet och 

skyddet av barnets psykologiska integritet 

måste ägnas särskild uppmärksamhet. 

Or. en 

 

 


