
 

AM\1146500RO.docx  PE616.048v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

21.2.2018 A8-0025/37 

Amendamentul  37 

Jörg Meuthen, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  17a. recomandă ca cererile de azil să 

fie depuse la ambasadele statelor membre 

ale UE din țările de origine ale 

solicitanților de azil și să fie administrate 

de autoritățile naționale relevante, sau la 

centre de primire centralizate ce urmează 

a fi înființate sub auspiciile UE sau 

UNCHR; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/38 

Amendamentul  38 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  17b. constată că este necesar să se facă 

distincția între victimele persecuției 

politice și refugiații (de război) care 

imediat înainte de sosirea lor în UE s-au 

confruntat cu pericole reale generate de 

război, pe de o parte, și migranții aflați în 

situație neregulamentară, pe de altă 

parte; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/39 

Amendamentul  39 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  18a. invită statele membre și Comisia să 

își ia angajamentul ferm de a combate 

intoleranța religioasă și violența 

împotriva creștinilor și să documenteze 

mai riguros cazurile de discriminare și 

violență la adresa refugiaților creștini; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/40 

Amendamentul  40 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. invită UE și statele membre să 

plaseze solidaritatea și respectarea 

drepturilor fundamentale ale migranților în 

centrul politicilor UE privind migrația; 

20. invită UE și statele membre să 

plaseze solidaritatea și respectarea 

drepturilor fundamentale ale migranților în 

centrul politicilor UE privind migrația; 

invită guvernele statelor membre să se 

concentreze pe problemele cu adevărat 

importante atunci când abordează criza 

refugiaților; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/41 

Amendamentul  41 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  20a. invită statele membre să pună în 

aplicare proceduri mai rapide și mai 

eficiente de returnare a solicitanților de 

azil ale căror cereri au fost respinse; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/42 

Amendamentul  42 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  23a. subliniază că o caracteristică 

importantă a suveranității naționale a 

tuturor statelor membre este capacitatea 

lor de a stabili singure natura și 

amploarea imigrației; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/43 

Amendamentul  43 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  37a. este alarmat de faptul că noțiunea 

de „discurs de incitare la ură” este 

invocată și instrumentalizată din ce în ce 

mai frecvent de unele grupuri minoritare 

cu scopul de a introduce restricții 

inacceptabile asupra manifestărilor 

legitime ale libertății de exprimare, 

libertății de religie și libertății de 

conștiință; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/44 

Amendamentul  44 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  48a. reamintește că dreptul 

fundamental la obiecție pe motive de 

conștiință este consacrat de articolul 10 

alineatul (2) din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene și că 

practica obiecției pe motive de conștiință 

este reglementată corespunzător în statele 

membre ale UE printr-un cadru juridic și 

politic cuprinzător și clar; 

Or. en 



 

AM\1146500RO.docx  PE616.048v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

21.2.2018 A8-0025/45 

Amendamentul  45 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 59 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

59. încurajează includerea în programa 

școlară a unor cursuri despre valoarea 

toleranței, pentru a oferi copiilor 

instrumentele de care au nevoie pentru a 

identifica toate formele de discriminare, 

indiferent dacă este îndreptată împotriva 

musulmanilor, evreilor, africanilor, 

romilor, persoanelor LGBTI sau oricărei 

alte minorități; 

59. încurajează includerea în programa 

școlară a unor cursuri despre valoarea 

toleranței, pentru a oferi copiilor 

instrumentele de care au nevoie pentru a 

identifica toate formele de discriminare, 

indiferent dacă este îndreptată împotriva 

musulmanilor, evreilor, africanilor, 

romilor, persoanelor LGBTI sau oricărei 

alte minorități; reamintește faptul că 

principala responsabilitate pentru 

educația unui copil aparține în primul 

rând părinților săi; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/46 

Amendamentul  46 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 59 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  59a. consideră că în domeniul 

drepturilor copilului trebuie să se țină pe 

deplin seama de prevalența rolului de 

orientare pe care mama și tatăl îl au în 

viața copilului lor și de poziția unică și 

privilegiată a acestora față de protecția 

intereselor superioare ale copilului; 

subliniază, în plus, că dezvoltarea 

armonioasă și deplină a personalității 

copilului și protecția integrității 

psihologice a acestuia trebuie să 

beneficieze de o atenție deosebită; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/47 

Amendamentul  47 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  75a. invită statele membre să ia măsuri 

specifice pentru a asigura că femeile au 

acces echitabil la sistemele de sănătate 

publică, în special la asistența medicală 

primară, inclusiv protecția mamelor 

însărcinate, care nasc sau care alăptează, 

și a copiilor acestora înainte și după 

naștere, precum și la asistența medicală în 

specialitatea obstetrică-ginecologie, astfel 

cum este definită de Organizația 

Mondială a Sănătății; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/48 

Amendamentul  48 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 85 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  85a. subliniază că implementarea 

politicii privind drepturile fundamentale 

trebuie să respecte competențele Uniunii 

Europene, ale agențiilor sale și ale 

statelor membre; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/49 

Amendamentul  49 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  48b. reamintește că „în marea 

majoritate a statelor membre ale 

Consiliului Europei, practica obiecției pe 

motive de conștiință este reglementată 

corespunzător. Există un cadru juridic și 

politic cuprinzător și clar care ghidează 

practica obiecției pe motive de conștiință 

de către personalul medical, asigurându-

se că interesele și drepturile persoanelor 

care solicită servicii medicale juridice 

sunt respectate, protejate și îndeplinite” 1; 

 

_________________________________ 

1 Rezoluția APCE 1763 (2010), punctul 3. 

Or. en 

 

 


