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Raport A8-0373/2018 
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Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu 

poliitika kohta selles valdkonnas 

(2018/2098(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 

11. mai 2011. aasta naistevastase 

vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 

tõkestamise konventsiooni (Istanbuli 

konventsioon), mille EL allkirjastas 13. 

juunil 2017, 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 24 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 

19. septembri 2016. aasta New Yorgi 

deklaratsiooni pagulaste ja rändajate 

kohta, 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 37 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse 2006. aasta 

novembris vastu võetud Yogyakarta 

põhimõtteid (põhimõtted ja riiklikud 

kohustused inimõigusi käsitleva 

rahvusvahelise õiguse kohaldamise kohta 

seoses seksuaalse sättumuse, soolise 

identiteedi, sooväljenduse ja 

sootunnustega) ning 10. novembril 2017. 

aastal vastu võetud kümmet täiendavat 

põhimõtet („pluss 10“), 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt -1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  -1 a. kinnitab, et esmane inimõigus on 

õigus elule alates eostamisest kuni 

loomuliku surmani, mis on põhiline 

õigus, millest tulenevad kõik ülejäänud 

inimõigused;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 23 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  23 a. tunneb suurt muret asjaolu pärast, 

et mõned vähemusrühmad kasutavad nn 

vihakõne mõistet üha sagedamini selleks, 

et kehtestada lubamatuid piiranguid sõna-

, usu- ja südametunnistusevabaduse 

seaduspäraste väljendusviiside suhtes; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 28 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  28 a. märgib, et kristlastest pagulased 

kannatavad liikmesriikides asuvates 

varjupaigataotlejate vastuvõtukeskustes 

šariaadi järgi elavate fanaatiliste 

moslemite rünnakute all ja saavad neilt 

koguni tapmisähvardusi;  

Or. en 
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(2018/2098(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 28 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  28 b. palub, et ELi liikmesriigid võtaksid 

kindla kohustuse võidelda kristlaste vastu 

suunatud usulise sallimatuse ja 

vägivallaga ning dokumenteeriksid 

üksikasjalikumalt kristlastest pagulaste 

diskrimineerimise ja nendevastase 

vägivalla juhtumid; 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0373/9 

Muudatusettepanek  9 

Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu 
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(2018/2098(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 41 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  41 a. palub liikmesriikidel võtta 

sihipäraseid meetmeid, et tagada naistele 

õiglane juurdepääs riiklikele 

tervishoiusüsteemidele, eelkõige 

esmatasandi tervishoiule, mis hõlmab 

rasedate, sünnitavate ja rinnaga toitvate 

naiste ja nende laste kaitset enne ja pärast 

sündi, samuti günekoloogilisele ja 

sünnitusabile, nagu on määratlenud 

Maailma Terviseorganisatsioon;  

Or. en 
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(2018/2098(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 46 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  46 a. on seisukohal, et lapse õiguste 

puhul tuleb täielikult arvesse võtta ema ja 

isa jagatud suunavat rolli oma lapse 

juhendamisel ning nende ainulaadset ja 

privilegeeritud seisundit lapse parimate 

huvide kaitsmisel; märgib lisaks, et erilist 

tähelepanu tuleb pöörata lapse isiksuse 

harmoonilisele ja täielikule arengule ning 

tema vaimse puutumatuse kaitsmisele; 

Or. en 

 

 


