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8.1.2020 A9-0051/2

Módosítás 2
Thierry Mariani
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai 
Unió ezzel kapcsolatos politikájáról
(2019/2125(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. felhívja a figyelmet az etnikai 
hovatartozással, állampolgársággal, 
társadalmi osztályhoz, kaszthoz tartozással, 
vallással, meggyőződéssel, nyelvvel, 
életkorral, nemmel, szexualitással és nemi 
identitással összefüggő üldöztetés és 
megkülönböztetés számos országban és 
társadalomban továbbra is gyakran 
előforduló eseteire; komoly aggodalmának 
ad hangot az ezen emberi jogi jogsértéseket 
elszenvedő áldozatok ellen irányuló, egyre 
intoleránsabb és gyűlölettelibb válaszok 
miatt; felszólít az említett jogsértések 
elkövetéséért felelős személyek 
felelősségre vonására;

11. felhívja a figyelmet az etnikai 
hovatartozással, állampolgársággal, 
társadalmi osztályhoz, kaszthoz tartozással, 
vallással, meggyőződéssel, nyelvvel, 
életkorral, nemmel és szexualitással 
összefüggő üldöztetés és megkülönböztetés 
számos országban és társadalomban 
továbbra is gyakran előforduló eseteire; 
komoly aggodalmának ad hangot az ezen 
emberi jogi jogsértéseket elszenvedő 
áldozatok ellen irányuló, egyre 
intoleránsabb és gyűlölettelibb válaszok 
miatt; felszólít az említett jogsértések 
elkövetéséért felelős személyek 
felelősségre vonására;
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

8.1.2020 A9-0051/3

Módosítás 3
Thierry Mariani
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai 
Unió ezzel kapcsolatos politikájáról
(2019/2125(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. megjegyzi, hogy a lakóhelyüket 
elhagyni kényszerült személyek száma 
2018-ban meghaladta a 70 milliót, akik 
közül 26 millió főt számlált a menekültek, 
41 millió főt a belső menekültek, 3,5 millió 
főt pedig a menedékkérők száma10; 
megjegyzi továbbá, hogy világszerte 
mintegy 12 millió hontalan személy él; úgy 
véli, hogy a háborúk, a konfliktusok, a 
terrorizmus, az erőszak, a politikai 
elnyomás, a vallási vagy meggyőződési 
okokból eredő üldöztetés, a szegénység, a 
víz- és élelmiszer-ellátás bizonytalansága 
növeli az új konfliktusok kitörésének, 
valamint a további kényszerű 
lakóhelyelhagyások kockázatát; elismeri, 
hogy az éghajlatváltozás környezeti 
következményei – például a biztonságos 
ivóvízhez való korlátozottabb hozzáférés – 
nyomán nagyobb mértékűvé válhat a 
lakóhelyelhagyás;

_________________
10 UNHCR – Global Trends 2018 report 
(UNHCR – Globális tendenciák, 2018. évi 
jelentés) (2019. június 19.).

12. megjegyzi, hogy a lakóhelyüket 
elhagyni kényszerült személyek száma 
2018-ban meghaladta a 70 milliót, akik 
közül 26 millió főt számlált a menekültek, 
41 millió főt a belső menekültek, 3,5 millió 
főt pedig a menedékkérők száma10; 
megjegyzi továbbá, hogy világszerte 
mintegy 12 millió hontalan személy él; úgy 
véli, hogy a háborúk, a konfliktusok, a 
terrorizmus, az erőszak, a politikai 
elnyomás, a vallási vagy meggyőződési 
okokból eredő üldöztetés, a szegénység, a 
víz- és élelmiszer-ellátás bizonytalansága 
növeli az új konfliktusok kitörésének, 
valamint a további kényszerű 
lakóhelyelhagyások kockázatát; elismeri, 
hogy az éghajlatváltozás környezeti 
következményei – például a biztonságos 
ivóvízhez való korlátozottabb hozzáférés – 
nyomán nagyobb mértékűvé válhat a 
lakóhelyelhagyás; hangsúlyozza, hogy 
támogatni kell „a saját országban 
maradás jogát”;
_________________
10 UNHCR – Global Trends 2018 report 
(UNHCR – Globális tendenciák, 2018. évi 
jelentés) (2019. június 19.).
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

8.1.2020 A9-0051/4

Módosítás 4
Thierry Mariani
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai 
Unió ezzel kapcsolatos politikájáról
(2019/2125(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

14. hangsúlyozza, hogy az online és 
offline térben egyaránt érvényesülő 
szólásszabadság és véleménynyilvánítás-
szabadság, valamint médiapluralizmus 
jelentik a reziliens demokratikus 
társadalmak gerincét; elítéli a legitim 
célok, például a terrorizmus elleni 
küzdelem, az állambiztonság és a 
bűnüldözés visszaélésszerű, a 
véleménynyilvánítás szabadságának 
korlátozására irányuló felhasználását; 
elítéli a kisebbségek elleni 
médiapropagandát és félretájékoztatást; 
felszólít a gyűlöletbeszéddel és 
radikalizálódással, a dezinformációs 
kampányokkal és ellenséges 
propagandával – különösen az 
autoritárius államok és nem állami 
szereplők, például terrorista csoportok 
által kezdeményezettekkel – szemben 
alkalmazható leghatékonyabb biztosítékok 
kiépítésére, mégpedig egy olyan uniós és 
nemzetközi szintű jogi keret kialakítása 
révén, amely az alapvető jogok 
veszélyeztetése nélkül megoldással szolgál 
a hibrid fenyegetésekkel, többek között a 
kiber- és információs hadviseléssel 
szemben; emlékeztet arra, hogy a 
médiának a különböző vélemények 
sokszínűségét kell tükröznie, egyúttal 
pedig a megkülönböztetésmentesség elvét 

14. hangsúlyozza, hogy az online és 
offline térben egyaránt érvényesülő 
szólásszabadság és véleménynyilvánítás-
szabadság, valamint médiapluralizmus 
jelentik a reziliens demokratikus 
társadalmak gerincét; elítéli a legitim 
célok, például a terrorizmus elleni 
küzdelem, az állambiztonság és a 
bűnüldözés visszaélésszerű, a 
véleménynyilvánítás szabadságának 
korlátozására irányuló felhasználását; 
emlékeztet arra, hogy a médiának a 
különböző vélemények sokszínűségét kell 
tükröznie, egyúttal pedig a 
megkülönböztetésmentesség elvét is 
támogatnia, valamint követnie kell; e 
tekintetben hangsúlyozza, hogy a 
kisebbségekhez tartozók számára 
megkülönböztetésmentes módon, többek 
között saját nyelvükön is elérhetővé kell 
tenni a műsorszóró médiát;
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is támogatnia, valamint követnie kell; e 
tekintetben hangsúlyozza, hogy a 
kisebbségekhez tartozók számára 
megkülönböztetésmentes módon, többek 
között saját nyelvükön is elérhetővé kell 
tenni a műsorszóró médiát;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

8.1.2020 A9-0051/5

Módosítás 5
Thierry Mariani
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai 
Unió ezzel kapcsolatos politikájáról
(2019/2125(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17. rámutat az emberi jogok, a 
demokrácia és a jogállamiság 
megsértéséről szóló állásfoglalásainak, 
továbbá az Emberi Jogi Albizottsága által 
végzett munka fontosságára; 
nyomatékosan ajánlja, hogy a Bizottság és 
az EKSZ fokozza együttműködését a 
Parlament Emberi Jogi Albizottságával, 
hogy ily módon az Albizottság szerepet 
vállalhasson a jövőbeli cselekvési tervben, 
és nyomon követhesse annak 
végrehajtását; felhívja az EKSZ-t, hogy 
rendszeresen számoljon be a 
Parlamentnek az összes sürgősségi 
állásfoglalás és/vagy az azokra vonatkozó 
ajánlások nyomon követése keretében 
hozott intézkedéséről;

törölve

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

8.1.2020 A9-0051/6

Módosítás 6
Thierry Mariani
az ID képviselőcsoport nevében
Lars Patrick Berg

Jelentés A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai 
Unió ezzel kapcsolatos politikájáról
(2019/2125(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
43 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

43. felszólítja az EU-t és tagállamait, 
hogy továbbra is alakítsanak ki 
szövetségeket és fokozzák az 
együttműködést számos országgal és 
regionális szervezettel annak érdekében, 
hogy pozitív változást érjenek el a vallás 
vagy meggyőződés szabadsága terén, 
különösen a konfliktus sújtotta területeken, 
ahol a vallási csoportok – például a közel-
keleti keresztények – a 
legkiszolgáltatottabbak; teljes mértékben 
támogatja azt a gyakorlatot, hogy az EU az 
ENSZ Emberi Jogi Tanácsában vezető 
szerepet vállal a tematikus határozatok, az 
ENSZ Közgyűlésében pedig a vallás vagy 
meggyőződés szabadságáról szóló 
határozatok tekintetében;

43. felszólítja az EU-t és tagállamait, 
hogy továbbra is alakítsanak ki 
szövetségeket és fokozzák az 
együttműködést számos országgal és 
regionális szervezettel annak érdekében, 
hogy pozitív változást érjenek el a vallás 
vagy meggyőződés szabadsága terén, 
különösen a konfliktus sújtotta területeken, 
ahol a vallási csoportok a 
legkiszolgáltatottabbak, célzott és tartós 
támogatást nyújtva a közel-keleti 
keresztényeknek, semmit sem vállalva fel, 
ami e közösségeknek árthat; teljes 
mértékben támogatja azt a gyakorlatot, 
hogy az EU az ENSZ Emberi Jogi 
Tanácsában vezető szerepet vállal a 
tematikus határozatok, az ENSZ 
Közgyűlésében pedig a vallás vagy 
meggyőződés szabadságáról szóló 
határozatok tekintetében;

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/7

Módosítás 7
Thierry Mariani
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai 
Unió ezzel kapcsolatos politikájáról
(2019/2125(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
56 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

56. hangsúlyozza, hogy sürgősen 
kezelni kell a migrációs áramlások kiváltó 
okait, így a háborúkat, a konfliktusokat, az 
önkényuralmi rendszereket, az üldöztetést, 
az irreguláris migrációs hálózatokat, az 
emberkereskedelmet, az 
embercsempészetet, a szegénységet, a 
gazdasági egyenlőtlenséget és az 
éghajlatváltozást, és az emberi jogok és 
méltóság tiszteletben tartásán alapuló 
hosszú távú megoldásokat kell találni; 
hangsúlyozza, hogy ki kell alakítani a 
migráció legális csatornáit és útjait, és 
lehetőség szerint elő kell segíteni az 
önkéntes visszatéréseket, többek között a 
visszaküldés tilalmának elvével 
összhangban;

56. hangsúlyozza, hogy sürgősen 
kezelni kell a migrációs áramlások kiváltó 
okait, így a háborúkat, a konfliktusokat, az 
önkényuralmi rendszereket, az üldöztetést, 
az irreguláris migrációs hálózatokat, az 
emberkereskedelmet, a migráció 
ösztönzőit, az embercsempészetet, a 
szegénységet, a gazdasági egyenlőtlenséget 
és az éghajlatváltozást, az emberi jogok és 
méltóság tiszteletben tartásán alapuló 
hosszú távú megoldásokat kell találni, és az 
önkéntes visszatérés céljaira 
létesítményeket kell létrehozni;

Or. en


