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21.2.2018 A8-0025/27 

Predlog spremembe  27 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju ustreznih resolucij 

parlamentarne skupščine Sveta Evrope, 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/28 

Predlog spremembe  28 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava U a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ua. ker „meni, da lahko 

medinstitucionalni dogovori pravno 

učinkujejo le na odnose med institucijami 

EU in zato ne predstavljajo mehkega 

prava, ki ga opredeljujejo pravni učinki v 

razmerju do tretjih strank“ (tj. 

posameznih držav članic EU), kot je 

navedel v točki 15 svoje resolucije z dne 

4. septembra 2007 o pravnih in 

institucionalnih vidikih uporabe 

instrumentov „mehkega prava“ 

(2007/2028(INI)); 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/29 

Predlog spremembe  29 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava U b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ub. ker so krščanski begunci v 

sprejemnih centrih za prosilce za azil v 

državah članicah žrtve napadov in celo 

groženj s smrtjo s strani skrajnih 

muslimanov, ki živijo v skladu s 

šeriatskim pravom; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/30 

Predlog spremembe  30 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava U c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Uc. ker člen 4(2) PEU določa, da 

„Unija spoštuje enakost držav članic pred 

Pogodbama kot tudi njihovo nacionalno 

identiteto, ki je neločljivo povezana z 

njihovimi temeljnimi političnimi in 

ustavnimi strukturami, vključno z 

regionalno in lokalno samoupravo. 

Spoštuje njihove temeljne državne 

funkcije, zlasti zagotavljanje ozemeljske 

celovitosti, vzdrževanje javnega reda in 

varovanje nacionalne varnosti. Zlasti 

nacionalna varnost ostaja v izključni 

pristojnosti vsake države članice“; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/31 

Predlog spremembe  31 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. izjavlja, da ne moreta ne nacionalna 

suverenost ne subsidiarnost utemeljiti ali 

legitimirati tega, da država članica 

sistematično ne spoštuje temeljnih vrednot 

Evropske unije, ki so bile navdih za 

uvodne člene evropskih pogodb, ki so jih 

vse države članice prostovoljno podpisale 

in se zavezale k njihovemu spoštovanju; 

1. izjavlja, da ne moreta ne nacionalna 

suverenost ne subsidiarnost utemeljiti ali 

legitimirati tega, da država članica 

sistematično ne spoštuje temeljnih vrednot 

Evropske unije, ki so bile navdih za 

uvodne člene evropskih pogodb, ki so jih 

vse države članice prostovoljno podpisale 

in se zavezale k njihovemu spoštovanju; 

izjavlja tudi, da je opredelitev temeljnih 

vrednot in načel živ in trajen proces ter bi 

jo bilo treba priznavati na podlagi 

človekovega dostojanstva, pri čemer je 

treba upoštevati posebna načela družbe 

posameznih držav članic; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/32 

Predlog spremembe  32 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. poudarja, da se je treba izogniti 

enostranskim razlagam načela prepovedi 

diskriminacije, in zavrača poskuse, da bi 

členu 21 Listine o temeljnih pravicah 

dodelili pomembnejšo vlogo kot njenim 

drugim (enako pomembnim) določbam; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/33 

Predlog spremembe  33 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1b. želi spomniti, da člen 67 PDEU 

določa, da „Unija vzpostavi območje 

svobode, varnosti in pravice ob 

spoštovanju temeljnih pravic in različnih 

pravnih sistemov in izročil držav članic“; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/34 

Predlog spremembe  34 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1c. želi spomniti, da člen 4(2) PEU 

določa, da „Unija spoštuje enakost držav 

članic pred Pogodbama kot tudi njihovo 

nacionalno identiteto, ki je neločljivo 

povezana z njihovimi temeljnimi 

političnimi in ustavnimi strukturami, 

vključno z regionalno in lokalno 

samoupravo. Spoštuje njihove temeljne 

državne funkcije, zlasti zagotavljanje 

ozemeljske celovitosti, vzdrževanje 

javnega reda in varovanje nacionalne 

varnosti. Zlasti nacionalna varnost ostaja 

v izključni pristojnosti vsake države 

članice“; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/35 

Predlog spremembe  35 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da je to, da države 

članice ob pristopu k Uniji spoštujejo 

københavnska merila, treba nenehno 

spremljati ter da je potreben stalen dialog v 

Parlamentu, Komisiji in Svetu ter med 

njimi; 

2. ugotavlja, da je to, da države 

članice ob pristopu k Uniji spoštujejo 

københavnska merila, treba nenehno 

spremljati ter da je potreben stalen dialog v 

Parlamentu, Komisiji in Svetu ter med 

njimi; ugotavlja, da je širše vprašanje, ali 

imajo institucije EU, zlasti Parlament in 

Komisija, pravico, da od držav članic 

zahtevajo, naj izvedejo oceno učinka 

dodatnih obveznosti pri izvajanju 

københavnskih meril in prava EU o 

temeljnih pravicah; 

Or. en 

 

 


