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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.12.2018 A8-0373/2 

Τροπολογία  2 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Ετήσια έκθεση του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό 

(2018/2098(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 

Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 

καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 

(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), της 

11ης Μαΐου 2011, την οποία υπέγραψε η 

ΕΕ στις 13 Ιουνίου 2017, 

διαγράφεται 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/3 

Τροπολογία  3 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Ετήσια έκθεση του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό 

(2018/2098(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της 

Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και 

τους μετανάστες, η οποία εκδόθηκε από 

τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 19 

Σεπτεμβρίου 2016, 

διαγράφεται 

Or. en 



 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0373/4 

Τροπολογία  4 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Ετήσια έκθεση του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό 

(2018/2098(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 37 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη τις αρχές της 

Yogyakarta («αρχές και κρατικές 

υποχρεώσεις για την εφαρμογή του 

διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα σε σχέση με τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, 

την έκφραση φύλου και τα 

χαρακτηριστικά φύλου») που εγκρίθηκε 

τον Νοέμβριο του 2006 και τις 10 

συμπληρωματικές αρχές («συν 10») που 

εγκρίθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2017, 

διαγράφεται 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/5 

Τροπολογία  5 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Ετήσια έκθεση του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό 

(2018/2098(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος -1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  -1α. επιβεβαιώνει ότι το πρώτο 

ανθρώπινο δικαίωμα είναι το δικαίωμα 

στη ζωή από τη σύλληψη έως τον φυσικό 

θάνατο, το οποίο αποτελεί το βασικό 

δικαίωμα από το οποίο προέρχεται κάθε 

άλλο ανθρώπινο δικαίωμα· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/6 

Τροπολογία  6 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Ετήσια έκθεση του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό 

(2018/2098(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  23α. είναι θορυβημένο από το γεγονός 

ότι η έννοια της «ρητορικής του μίσους» 

προβάλλεται και εργαλειοποιείται όλο και 

πιο συχνά από ορισμένες μειονοτικές 

ομάδες, προκειμένου να τεθούν 

απαράδεκτοι περιορισμοί σε θεμιτές 

εκδηλώσεις ελευθερίας έκφρασης, 

θρησκευτικής ελευθερίας και ελευθερίας 

συνείδησης· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/7 

Τροπολογία  7 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Ετήσια έκθεση του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό 

(2018/2098(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  28α. σημειώνει ότι χριστιανοί 

πρόσφυγες σε κέντρα υποδοχής 

αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη 

δέχονται επιθέσεις, ή και απειλούνται με 

θάνατο, από φανατικούς μουσουλμάνους 

που ζουν σύμφωνα με τον Ισλαμικό 

Νόμο· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/8 

Τροπολογία  8 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Ετήσια έκθεση του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό 

(2018/2098(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  28β. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 

αναλάβουν ισχυρή δέσμευση για την 

καταπολέμηση της θρησκευτικής 

μισαλλοδοξίας και βίας κατά των 

Χριστιανών, και να τεκμηριώνουν 

λεπτομερέστερα τα κρούσματα 

διακρίσεων και βίας κατά χριστιανών 

προσφύγων· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/9 

Τροπολογία  9 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Ετήσια έκθεση του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό 

(2018/2098(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  41α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 

στοχοθετημένα μέτρα για να 

εξασφαλιστεί η δίκαιη πρόσβαση των 

γυναικών σε δημόσια συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως σε 

πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 

των εγκύων, των γυναικών κατά τον 

τοκετό ή των θηλαζουσών μητέρων και 

των παιδιών τους πριν και μετά τη 

γέννηση, καθώς και σε γυναικολογική και 

μαιευτική υγειονομική περίθαλψη, όπως 

ορίζεται από την Παγκόσμια Οργάνωση 

Υγείας· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/10 

Τροπολογία  10 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Ετήσια έκθεση του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό 

(2018/2098(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  46α. θεωρεί ότι, σε σχέση με τα 

δικαιώματα του παιδιού, πρέπει να 

συνεκτιμώνται πλήρως, ο πρωταρχικός 

ρόλος που μοιράζονται ο πατέρας και η 

μητέρα όσον αφορά την καθοδήγηση των 

παιδιών τους, καθώς και η μοναδική και 

προνομιούχος θέση τους όσον αφορά τη 

βέλτιστη προστασία των συμφερόντων 

του παιδιού· επισημαίνει, επιπλέον, ότι 

πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 

αρμονική και πλήρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού και στην 

προστασία της ψυχολογικής του 

ακεραιότητας· 

Or. en 

 

 


