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5.12.2018 A8-0373/11 

Ændringsforslag  11 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske 

Unions politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 46 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  46b. minder om, at ansvaret for barnets 

uddannelse primært påhviler hans eller 

hendes forældre; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/12 

Ændringsforslag  12 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske 

Unions politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 47 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  47a. bemærker, at det er nødvendigt at 

sondre mellem på den ene side ofre for 

politisk forfølgelse og (krigs-)flygtninge, 

som umiddelbart før deres ankomst i EU 

var i reel fare på grund af krig, og på den 

anden side irregulære migranter; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/13 

Ændringsforslag  13 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske 

Unions politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 47 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  47b. opfordrer medlemsstaterne til at 

indføre hurtigere og mere effektive 

procedurer for tilbagesendelse af 

asylansøgere, der har fået afslag på deres 

ansøgninger; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/14 

Ændringsforslag  14 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske 

Unions politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 47 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  47c. understreger, at et fremtrædende 

træk ved alle medlemsstaters nationale 

suverænitet er, at de selv kan bestemme 

arten og omfanget af indvandring; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/15 

Ændringsforslag  15 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske 

Unions politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 62 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

62. minder om, at sanktioner er et vigtigt 

redskab i FUSP; opfordrer 

indtrængende Rådet til at vedtage de 

sanktioner, der er fastsat i EU-

lovgivningen, når det skønnes 

nødvendigt for at opnå målene for 

FUSP, navnlig for at beskytte 

menneskerettighederne, konsolidere 

og støtte demokratiet og undgå 

konsekvenser for civilbefolkningen; 

anmoder om, at disse sanktioner 

rettes mod de embedsmænd, der 

identificeres som ansvarlige for 

menneskerettighedskrænkelser, med 

henblik på at straffe dem for de 

forbrydelser og misbrugshandlinger, 

de har begået; 

 

62. minder om, at sanktioner er et 

vigtigt redskab i FUSP; opfordrer 

indtrængende Rådet til at vedtage de 

sanktioner, der er fastsat i EU-

lovgivningen, når det skønnes nødvendigt 

for at opnå målene for FUSP, navnlig for at 

beskytte menneskerettighederne, 

konsolidere og støtte demokratiet og undgå 

konsekvenser for civilbefolkningen; 

anmoder om, at disse sanktioner rettes mod 

de embedsmænd, der identificeres som 

ansvarlige for 

menneskerettighedskrænkelser, med 

henblik på at straffe dem for de 

forbrydelser og misbrugshandlinger, de har 

begået; opfordrer til, at princippet om 

enstemmighed i FUSP-relaterede 

beslutninger opretholdes, og understreger, 

at gennemførelsen af politikken om 

grundlæggende rettigheder skal 

respektere Unionens, dens agenturers og 

medlemsstaternes kompetencer; 

Or. en 

 

 


