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5.12.2018 A8-0373/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  46b. pripomína, že zodpovednosť za 

vzdelávanie dieťaťa nesú predovšetkým 

jeho rodičia; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  47a. konštatuje, že je potrebné 

rozlišovať na jednej strane medzi obeťami 

politického prenasledovania a (vojnovými) 

utečencami, ktorí bezprostredne pred 

príchodom do EÚ čelili skutočnému 

nebezpečenstvu vyplývajúcemu z vojny, a 

na strane druhej medzi  

neregulárnymi migrantmi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  47b. vyzýva členské štáty, aby zaviedli 

rýchlejšie a efektívnejšie postupy vrátenia 

žiadateľov o azyl, ktorých žiadosti boli 

zamietnuté; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  47c. zdôrazňuje, že hlavným rysom 

národnej zvrchovanosti všetkých 

členských štátov je ich schopnosť 

samostatne určovať povahu a rozsah 

prisťahovalectva; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. pripomína, že sankcie sú základným 

nástrojom SZBP; naliehavo vyzýva 

Radu, aby prijala sankcie ustanovené 

v právnych predpisoch EÚ, ak sa 

považujú za potrebné na dosiahnutie 

cieľov SZBP, najmä s cieľom chrániť 

ľudské práva a upevniť a podporiť 

demokraciu, a zároveň zabezpečiť, 

aby nemali vplyv na civilné 

obyvateľstvo; žiada, aby sa tieto 

sankcie zameriavali na úradníkov 

označených za zodpovedných za 

porušovanie ľudských práv s cieľom 

potrestať ich za trestné činy 

a zneužívanie; 

 

62. pripomína, že sankcie sú 

základným nástrojom SZBP; naliehavo 

vyzýva Radu, aby prijala sankcie 

ustanovené v právnych predpisoch EÚ, ak 

sa považujú za potrebné na dosiahnutie 

cieľov SZBP, najmä s cieľom chrániť 

ľudské práva a upevniť a podporiť 

demokraciu, a zároveň zabezpečiť, aby 

nemali vplyv na civilné obyvateľstvo; 

žiada, aby sa tieto sankcie zameriavali na 

úradníkov označených za zodpovedných za 

porušovanie ľudských práv s cieľom 

potrestať ich za trestné činy a zneužívanie; 

žiada, aby sa zachovala zásada 

jednomyseľnosti pri rozhodnutiach 

týkajúcich sa SZBP, a zdôrazňuje, že 

vykonávanie politiky v oblasti základných 

práv musí rešpektovať právomoci Únie, 

jej agentúr a členských štátov; 

Or. en 

 

 


