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5.12.2018 A8-0373/11 

Pakeitimas 11 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje 

srityje ataskaita 

(2018/2098(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  46b. primena, kad atsakomybė už vaiko 

ugdymą pirmiausia tenka jo tėvams; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/12 

Pakeitimas 12 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje 

srityje ataskaita 

(2018/2098(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  47a. pažymi, kad reikia atskirti, viena 

vertus, politinio persekiojimo aukas ir 

(karo) pabėgėlius, kurie iškart prieš 

atvykdami į ES patyrė tikrų dėl karo 

kilusių pavojų, ir, kita vertus, neteisėtus 

migrantus; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/13 

Pakeitimas 13 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje 

srityje ataskaita 

2018/2098(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  47b. ragina valstybes nares taikyti 

spartesnes ir veiksmingesnes prieglobsčių 

prašytojų, kurių prašymai nebuvo 

patenkinti, grąžinimo procedūras; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/14 

Pakeitimas 14 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje 

srityje ataskaita 

(2018/2098(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  47c. pabrėžia, kad vienas iš svarbių 

visų ES valstybių narių nacionalinio 

suverenitetų bruožų – galimybė pačioms 

nustatyti imigracijos pobūdį ir mastą; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/15 

Pakeitimas 15 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje 

srityje ataskaita 

(2018/2098(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

62 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

62. primena, kad sankcijos yra 

pagrindinė BUSP priemonė; 

primygtinai ragina Tarybą patvirtinti 

ES teisės aktuose numatytas 

sankcijas, kai to reikia norint pasiekti 

BUSP tikslus, visų pirma tam, kad 

būtų ginamos žmogaus teisės, 

įtvirtinama ir remiama demokratija, 

sykiu užtikrinant, kad tos sankcijos 

nedarytų poveikio civiliams 

gyventojams; prašo šias sankcijas 

skirti pareigūnams, atsakingiems už 

žmogaus teisių pažeidimus, kad jie 

būtų nubausti už įvykdytus 

nusikaltimus ir pažeidimus; 

 

62. primena, kad sankcijos yra 

pagrindinė BUSP priemonė; primygtinai 

ragina Tarybą patvirtinti ES teisės aktuose 

numatytas sankcijas, kai to reikia norint 

pasiekti BUSP tikslus, visų pirma tam, kad 

būtų ginamos žmogaus teisės, įtvirtinama ir 

remiama demokratija, sykiu užtikrinant, 

kad tos sankcijos nedarytų poveikio 

civiliams gyventojams; prašo šias sankcijas 

skirti pareigūnams, atsakingiems už 

žmogaus teisių pažeidimus, kad jie būtų 

nubausti už įvykdytus nusikaltimus ir 

pažeidimus; ragina toliau taikyti 

vienbalsiškumo priimant su BUSP 

susijusius sprendimus principą ir 

pabrėžia, kad įgyvendinant pagrindinių 

teisių politiką turi būti atsižvelgiama į 

Sąjungos, jos agentūrų ir valstybių narių 

kompetenciją; 

Or. en 

 

 


