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5.12.2018 A8-0373/11 

Tarkistus  11 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

(2018/2098(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

46 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  46 b. muistuttaa, että vastuu lapsen 

koulutuksesta on ensisijaisesti hänen 

vanhemmillaan; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/12 

Tarkistus  12 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

(2018/2098(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

47 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  47 a. katsoo, että on tehtävä ero 

toisaalta poliittisen vainon uhrien ja 

(sotaa pakenevien) pakolaisten, jotka ovat 

välittömästi ennen EU:hun tuloaan olleet 

todellisessa sodan aiheuttamassa 

vaarassa, ja toisaalta laittomien 

muuttajien välillä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/13 

Tarkistus  13 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

(2018/2098(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

47 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  47 b. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

käyttöön nopeampia ja tehokkaampia 

menettelyjä kielteisen päätöksen 

saaneiden turvapaikanhakijoiden 

palauttamiseksi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/14 

Tarkistus  14 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

(2018/2098(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

47 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  47 c. korostaa, että kaikkien 

jäsenvaltioiden kansalliseen 

itsemääräämisoikeuteen kuuluu 

olennaisena osana, että ne voivat itse 

päättää maahanmuuton luonteesta ja 

laajuudesta; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/15 

Tarkistus  15 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

(2018/2098(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. muistuttaa, että pakotteet ovat 

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

tärkeä väline; kehottaa neuvostoa 

hyväksymään EU:n lainsäädännössä 

säädettyjä pakotteita, jos ne katsotaan 

tarpeellisiksi yhteisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan (YUTP) tavoitteiden 

saavuttamiseksi, erityisesti 

ihmisoikeuksien suojelun sekä 

demokratiakehityksen lujittamisen ja 

tukemisen kannalta samalla kun 

varmistetaan, että ne eivät vaikuta 

siviiliväestöön; pyytää, että nämä pakotteet 

kohdennetaan virkamiehiin, joiden on 

todettu olevan vastuussa 

ihmisoikeusloukkauksista, jotta heitä 

voidaan rankaista rikoksista ja 

väärinkäytöksistä; 

 

62. muistuttaa, että pakotteet ovat 

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

tärkeä väline; kehottaa neuvostoa 

hyväksymään EU:n lainsäädännössä 

säädettyjä pakotteita, jos ne katsotaan 

tarpeellisiksi yhteisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan (YUTP) tavoitteiden 

saavuttamiseksi, erityisesti 

ihmisoikeuksien suojelun sekä 

demokratiakehityksen lujittamisen ja 

tukemisen kannalta samalla kun 

varmistetaan, että ne eivät vaikuta 

siviiliväestöön; pyytää, että nämä pakotteet 

kohdennetaan virkamiehiin, joiden on 

todettu olevan vastuussa 

ihmisoikeusloukkauksista, jotta heitä 

voidaan rankaista rikoksista ja 

väärinkäytöksistä; kehottaa säilyttämään 

yksimielisyysperiaatteen YTPP:hen 

liittyvissä päätöksissä ja korostaa, että 

perusoikeuspolitiikan täytäntöönpanossa 

on kunnioitettava unionin, sen virastojen 

ja jäsenvaltioiden toimivaltaa; 

Or. en 

 

 


