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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0373/11 

Módosítás  11 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikájáról 

(2018/2098(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  46b. emlékeztet arra, hogy a gyermek 

oktatásáért elsősorban a szülei viselik a 

felelősséget; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0373/12 

Módosítás  12 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikájáról 

(2018/2098(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

47 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  47a. megjegyzi, hogy különbséget kell 

tenni egyfelől a politikai üldöztetés és a 

háború elől menekülő személyek (akik 

közvetlenül az EU-ba érkezésük előtt 

valóban a háború okozta veszélyekkel 

néztek szembe) és másfelől az irreguláris 

migránsok között; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0373/13 

Módosítás  13 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikájáról 

(2018/2098(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

47 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  47b. felhívja a tagállamokat, hogy 

vezessenek be gyorsabb és hatékonyabb 

eljárásokat az elutasított menedékkérők 

visszaküldésére; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0373/14 

Módosítás  14 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikájáról 

(2018/2098(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

47 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  47c. hangsúlyozza, hogy a bevándorlás 

természetének megítélése és mértékének 

meghatározása olyan képesség, amely 

minden tagállam nemzeti 

szuverenitásának rendkívül fontos elemét 

képezi; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0373/15 

Módosítás  15 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikájáról 

(2018/2098(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. emlékeztet rá, hogy a szankciók a 

közös kül- és biztonságpolitika 

alapvető eszközét jelentik; biztatja a 

Tanácsot, hogy a közös kül- és 

biztonságpolitika céljainak elérése 

érdekében ne habozzon bevezetni az 

uniós jogszabályok által 

engedélyezett szankciókat, 

különösen, ha az emberi jogok 

védelméről, valamint a demokrácia 

megerősítéséről és támogatásáról van 

szó, biztosítva ugyanakkor, hogy e 

szankciók ne legyenek hatással a 

civil lakosságra; rámutat annak 

fontosságára, hogy ezek a szankciók 

mindenekelőtt az emberi jogi 

jogsértéseket elkövető hivatalos 

személyeket sújtsák annak 

érdekében, hogy elnyerjék méltó 

büntetésüket az általuk elkövetett 

bűncselekményekért és 

visszaélésekért; 

 

62. emlékeztet rá, hogy a szankciók a 

közös kül- és biztonságpolitika alapvető 

eszközét jelentik; biztatja a Tanácsot, hogy 

a közös kül- és biztonságpolitika céljainak 

elérése érdekében ne habozzon bevezetni 

az uniós jogszabályok által engedélyezett 

szankciókat, különösen, ha az emberi jogok 

védelméről, valamint a demokrácia 

megerősítéséről és támogatásáról van szó, 

biztosítva ugyanakkor, hogy e szankciók 

ne legyenek hatással a civil lakosságra; 

rámutat annak fontosságára, hogy ezek a 

szankciók mindenekelőtt az emberi jogi 

jogsértéseket elkövető hivatalos 

személyeket sújtsák annak érdekében, hogy 

elnyerjék méltó büntetésüket az általuk 

elkövetett bűncselekményekért és 

visszaélésekért; kéri a KKBP-vel 

kapcsolatos határozatok esetében az 

egyhangúság elvének fenntartását, és 

hangsúlyozza, hogy az alapvető jogokra 

vonatkozó politika végrehajtása során 

tiszteletben kell tartani az Unió, az uniós 

ügynökségek és a tagállamok hatásköreit; 

Or. en 

 

 


