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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

21.2.2018 A8-0025/27 

Muudatusettepanek  27 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Aastaaruanne põhiõiguste olukorra kohta ELis 2016. aastal 

2017/2125(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse Euroopa Nõukogu 

Parlamentaarse Assamblee asjaomaseid 

resolutsioone, 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.2.2018 A8-0025/28 

Muudatusettepanek  28 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Aastaaruanne põhiõiguste olukorra kohta ELis 2016. aastal 

2017/2125(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus U a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  U a. arvestades, et parlament „arvab, et 

institutsioonidevahelised kokkulepped 

võivad avaldada õiguslikku mõju ainult 

ELi institutsioonide vahelistele suhetele 

ning seetõttu ei kujuta need endast 

soovituslikku õigust kolmandatele 

osapooltele“ (nt üksikud liikmesriigid) 

„avaldatava õigusliku mõju tähenduses“ , 

nagu on märgitud parlamendi 4. 

septembri 2007. aasta resolutsiooni 

(soovituslike õigusaktide kasutamise 

institutsioonilise ja õigusliku mõju kohta 

(2007/2028(INI))) punktis 15; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.2.2018 A8-0025/29 

Muudatusettepanek  29 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Aastaaruanne põhiõiguste olukorra kohta ELis 2016. aastal 

2017/2125(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus U b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  U b. arvestades, et kristlastest 

pagulased kannatavad liikmesriikides 

asuvates varjupaigataotlejate 

vastuvõtukeskustes šariaadi järgi elavate 

fanaatiliste moslemite rünnakute all ja 

saavad neilt koguni surmaähvardusi; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.2.2018 A8-0025/30 

Muudatusettepanek  30 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Aastaaruanne põhiõiguste olukorra kohta ELis 2016. aastal 

2017/2125(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus U c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  U c. arvestades, et ELi lepingu artikli 4 

lõikes 2 on sätestatud, et „Liit austab 

liikmesriikide võrdsust aluslepingute ees 

ning nende rahvuslikku identiteeti, mis on 

omane nende poliitilistele ja 

põhiseaduslikele põhistruktuuridele, 

sealhulgas piirkondlikule ja kohalikule 

omavalitsusele. Liit austab riigi 

põhifunktsioone, sealhulgas riigi 

territoriaalse terviklikkuse tagamist, 

avaliku korra säilitamist ja riigi 

julgeoleku kaitsmist. Eelkõige riigi 

julgeolek jääb iga liikmesriigi 

ainuvastutusse“; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.2.2018 A8-0025/31 

Muudatusettepanek  31 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Aastaaruanne põhiõiguste olukorra kohta ELis 2016. aastal 

2017/2125(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et ei riiklik suveräänsus ega 

ka subsidiaarsuse põhimõte saa õigustada 

ega seaduspärastada seda, et liikmesriik 

keeldub süsteemselt järgimast Euroopa 

Liidu alusväärtusi, mis on olnud 

inspiratsiooniks ELi aluslepingute 

sissejuhatavate artiklite koostamisel, mille 

kõik liikmesriigid on vabatahtlikult heaks 

kiitnud ja mille austamise kohustuse nad 

on võtnud; 

1. märgib, et ei riiklik suveräänsus ega 

ka subsidiaarsuse põhimõte saa õigustada 

ega seaduspärastada seda, et liikmesriik 

keeldub süsteemselt järgimast Euroopa 

Liidu alusväärtusi, mis on olnud 

inspiratsiooniks ELi aluslepingute 

sissejuhatavate artiklite koostamisel, mille 

kõik liikmesriigid on vabatahtlikult heaks 

kiitnud ja mille austamise kohustuse nad 

on võtnud; kinnitab ka, et kesksete 

väärtuste ja põhimõtete 

kindlaksmääramine on elav ja pidev 

protsess ning seda tuleks korraldada 

inimväärikuse alusel, võttes arvesse iga 

liikmesriigi ühiskonnale eriomast eetost; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.2.2018 A8-0025/32 

Muudatusettepanek  32 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Aastaaruanne põhiõiguste olukorra kohta ELis 2016. aastal 

2017/2125(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. rõhutab vajadust vältida 

mittediskrimineerimise põhimõtte 

ühekülgset tõlgendamist ja lükkab tagasi 

püüded anda põhiõiguste harta artiklile 

21 suurem osatähtsus kui hartas 

sisalduvatele muudele (sama tähtsatele) 

sätetele; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.2.2018 A8-0025/33 

Muudatusettepanek  33 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Aastaaruanne põhiõiguste olukorra kohta ELis 2016. aastal 

2017/2125(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 b. tuletab meelde, et ELi toimimise 

lepingu artiklis 67 on sätestatud, et „Liit 

moodustab vabadusel, turvalisusel ja 

õigusel rajaneva ala, kus austatakse 

põhiõigusi ning liikmesriikide erinevaid 

õigussüsteeme ja -traditsioone“; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.2.2018 A8-0025/34 

Muudatusettepanek  34 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Aastaaruanne põhiõiguste olukorra kohta ELis 2016. aastal 

2017/2125(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 c. tuletab meelde, et ELi lepingu 

artikli 4 lõikes 2 on sätestatud, et „Liit 

austab liikmesriikide võrdsust 

aluslepingute ees ning nende rahvuslikku 

identiteeti, mis on omane nende 

poliitilistele ja põhiseaduslikele 

põhistruktuuridele, sealhulgas 

piirkondlikule ja kohalikule 

omavalitsusele. Liit austab riigi 

põhifunktsioone, sealhulgas riigi 

territoriaalse terviklikkuse tagamist, 

avaliku korra säilitamist ja riigi 

julgeoleku kaitsmist. Eelkõige riigi 

julgeolek jääb iga liikmesriigi 

ainuvastutusse“; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.2.2018 A8-0025/35 

Muudatusettepanek  35 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Aastaaruanne põhiõiguste olukorra kohta ELis 2016. aastal 

2017/2125(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et Kopenhaageni 

kriteeriumide täitmist, mida kontrollitakse 

riikide ühinemisel Euroopa Liiduga, tuleb 

pidevalt jälgida ning selle üle tuleb pidada 

pidevat dialoogi parlamendis, komisjonis ja 

nõukogus ning nende vahel; 

2. märgib, et Kopenhaageni 

kriteeriumide täitmist, mida kontrollitakse 

riikide ühinemisel Euroopa Liiduga, tuleb 

pidevalt jälgida ning selle üle tuleb pidada 

pidevat dialoogi parlamendis, komisjonis ja 

nõukogus ning nende vahel; märgib, et 

üldisem küsimus on see, kas ELi 

institutsioonidel, eelkõige Euroopa 

Parlamendil ja komisjonil, on õigus 

nõuda liikmesriikidelt täiendavate 

kohustuste mõju hindamist, kui nad 

rakendavad Kopenhaageni kriteeriume ja 

ELi põhiõigusi käsitlevat õigust; 

Or. en 

 

 


