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5.12.2018 A8-0373/11 

Predlog spremembe  11 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki 

Evropske unije na tem področju 

(2018/2098(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  46b. opominja, da sta za vzgojo otroka 

odgovorna predvsem njegova starša; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/12 

Predlog spremembe  12 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki 

Evropske unije na tem področju 

(2018/2098(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  47a. ugotavlja, da je treba razlikovati 

med žrtvami političnega pregona in 

(vojnimi) begunci, ki so bili pred 

prihodom v EU izpostavljeni dejanskim 

nevarnostim vojne, in nezakonitimi 

migranti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/13 

Predlog spremembe  13 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki 

Evropske unije na tem področju 

(2018/2098(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  47b. poziva države članice, naj uvedejo 

hitrejše in učinkovitejše postopke za 

vračanje prosilcev za azil, katerih prošnje 

so bile zavrnjene; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/14 

Predlog spremembe  14 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki 

Evropske unije na tem področju 

(2018/2098(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  47c. poudarja, da je pomemben element 

nacionalne suverenosti vseh držav članic, 

da same odločajo o vrsti in obsegu 

priseljevanja; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/15 

Predlog spremembe  15 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki 

Evropske unije na tem področju 

(2018/2098(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. želi spomniti, da so sankcije eno 

bistvenih orodij SZVP; poziva Svet, 

naj sprejme sankcije, predvidene v 

zakonodaji EU, kadar se to zdi 

potrebno za uresničitev ciljev SZVP, 

zlasti za zaščito človekovih pravic ter 

utrjevanje in podpiranje demokracije, 

pri tem pa zagotovi, da ne bodo imele 

posledic za civilno prebivalstvo; 

poziva, naj bodo te sankcije 

osredotočene na uradnike, odgovorne 

za kršitve človekovih pravic, da bodo 

kaznovani za zločine in zlorabe, ki 

jih povzročajo; 

 

62. želi spomniti, da so sankcije eno 

bistvenih orodij SZVP; poziva Svet, naj 

sprejme sankcije, predvidene v zakonodaji 

EU, kadar se to zdi potrebno za uresničitev 

ciljev SZVP, zlasti za zaščito človekovih 

pravic ter utrjevanje in podpiranje 

demokracije, pri tem pa zagotovi, da ne 

bodo imele posledic za civilno 

prebivalstvo; poziva, naj bodo te sankcije 

osredotočene na uradnike, odgovorne za 

kršitve človekovih pravic, da bodo 

kaznovani za zločine in zlorabe, ki jih 

povzročajo; poziva k ohranitvi soglasja pri 

odločanju o vprašanjih SZVP in 

poudarja, da je treba pri izvajanju politike 

temeljnih pravic spoštovati pristojnosti 

Unije, njenih agencij in držav članic; 

Or. en 

 

 


