
 

AM\1171289CS.docx  PE631.564v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

5.12.2018 A8-0373/2 

Pozměňovací návrh  2 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na Úmluvu Rady 

Evropy o prevenci a potírání násilí vůči 

ženám a domácího násilí ze dne 11. 

května 2011 (Istanbulská úmluva), kterou 

EU podepsala dne 13. června 2017, 

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/3 

Pozměňovací návrh  3 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na Newyorskou 

deklaraci pro uprchlíky a migranty, 

kterou přijalo Valné shromáždění 

Organizace spojených národů dne 9. září 

2016, 

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/4 

Pozměňovací návrh  4 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 37 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na zásady z Yogyakarty 

(„zásady a povinnosti států, pokud jde o 

uplatňování mezinárodního práva v 

oblasti lidských práv ve vztahu k sexuální 

orientaci, pohlavní identitě, vyjádření 

pohlavní identity a pohlavním znakům“), 

které byly přijaty v listopadu 2006, a na 

deset doplňkových zásad („plus 10“) ze 

dne 10. listopadu 2017, 

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/5 

Pozměňovací návrh  5 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod - 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  -1a. potvrzuje, že prvotním lidským 

právem je právo na život, a to od početí, až 

po přirozenou smrt, a že se jedná o 

zásadní právo, od nějž jsou odvozena 

všechna ostatní lidská práva;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/6 

Pozměňovací návrh  6 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. je znepokojen tím, že se některé 

menšinové skupiny stále častěji dovolávají 

pojmu „nenávistný verbální projev“ 

(„hate speech“) a že je tento pojem 

zneužíván k nepřijatelnému omezování 

legitimních projevů svobody projevu, 

svobody náboženského vyznání a svobody 

svědomí; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/7 

Pozměňovací návrh  7 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. konstatuje, že křesťanští uprchlíci 

jsou v zařízeních pro žadatele o azyl v 

členských státech vystaveni útokům a 

dokonce i hrozbám smrtí ze strany 

fanatických muslimů, kteří žijí podle 

práva šaría; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/8 

Pozměňovací návrh  8 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 28 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28b. vybízí členské státy EU a Komisi, 

aby se pevně zavázaly k tomu, že budou 

bojovat proti náboženské nesnášenlivosti 

a násilí vůči křesťanům, a aby podrobněji 

dokumentovaly případy diskriminace a 

násilí vůči křesťanským uprchlíkům; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/9 

Pozměňovací návrh  9 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 41 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41a. vyzývá členské státy, aby přijaly 

cílená opatření k zajištění toho, aby ženy 

měly spravedlivý přístup k veřejným 

systémům zdravotní péče – zejména k 

primární zdravotní péči, mimo jiné k 

ochraně těhotných, rodících či kojících 

matek a jejich dětí, před porodem po něm 

– a rovněž ke gynekologické a porodnické 

péči, jak je definuje Světová zdravotnická 

organizace; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/10 

Pozměňovací návrh  10 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 46 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46a. domnívá se, že v oblasti práv dítěte 

musí být v plné míře zohledněna 

prvořadost vedoucí úlohy matky a otce ve 

vztahu k jejich dětem a také jejich 

jedinečné a výsadní postavení, pokud jde o 

ochranu nejlepších zájmů dítěte; dále 

poukazuje na to, že zvláštní pozornost 

musí být věnována rovněž harmonickému 

a plnému rozvoji osobnosti dítěte a 

ochraně jeho duševní integrity; 

Or. en 

 

 


