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5.12.2018 A8-0373/11 

Amendamentul  11 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 

Europene în această privință 

(2018/2098(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  46b. reamintește că responsabilitatea 

pentru educația unui copil aparține în 

primul rând părinților acestuia; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/12 

Amendamentul  12 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 

Europene în această privință 

(2018/2098(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  47a. remarcă faptul că trebuie să se 

facă distincția între, pe de o parte, 

victimele persecuțiilor politice și refugiați 

(de război) care s-au confruntat cu 

adevărat pericole provenite din război 

imediat înainte de sosirea lor în UE și, pe 

de altă parte, migranții neregulamentari; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/13 

Amendamentul  13 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 

Europene în această privință 

(2018/2098(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  47b. invită statele membre să introducă 

proceduri mai rapide și mai eficiente de 

returnare a solicitanților de azil ale căror 

cereri au fost respinse; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/14 

Amendamentul  14 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 

Europene în această privință 

(2018/2098(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  47c. subliniază că o caracteristică 

proeminentă a suveranității naționale a 

tuturor statelor membre este puterea 

acestora de a hotărî ele însele natura și 

amploarea imigrației; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/15 

Amendamentul  15 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 

Europene în această privință 

(2018/2098(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. reamintește că sancțiunile sunt un 

instrument indispensabil al PESC; 

îndeamnă Consiliul să adopte 

sancțiunile prevăzute de legislația UE 

atunci când sunt considerate necesare 

pentru îndeplinirea obiectivelor 

PESC, în special cu scopul de a 

proteja drepturile omului și de a 

consolida și sprijini democrația, 

asigurându-se în același timp că 

acestea nu au impact asupra 

populației civile; cere ca aceste 

sancțiuni să se concentreze pe 

funcționarii identificați ca fiind 

responsabili pentru încălcările 

drepturilor omului, pentru a-i pedepsi 

pentru infracțiunile și abuzurile 

comise; 

 

62. reamintește că sancțiunile sunt un 

instrument indispensabil al PESC; 

îndeamnă Consiliul să adopte sancțiunile 

prevăzute de legislația UE atunci când sunt 

considerate necesare pentru îndeplinirea 

obiectivelor PESC, în special cu scopul de 

a proteja drepturile omului și de a 

consolida și sprijini democrația, 

asigurându-se în același timp că acestea nu 

au impact asupra populației civile; cere ca 

aceste sancțiuni să se concentreze pe 

funcționarii identificați ca fiind 

responsabili pentru încălcările drepturilor 

omului, pentru a-i pedepsi pentru 

infracțiunile și abuzurile comise; solicită să 

se păstreze principiul unanimității în 

deciziile legate de CSFP și subliniază că 

implementarea politicii privind drepturile 

fundamentale trebuie să respecte 

competențele Uniunii, ale agențiilor sale 

și ale statelor membre; 

Or. en 

 

 


