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5.12.2018 A8-0373/2 

Amandman  2 

Jörg Meuthen 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. godinu i politici 

Europske unije u tom području 

(2018/2098(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Pozivanje 11. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

– uzimajući u obzir Konvenciju 

Vijeća Europe o sprečavanju i borbi 

protiv nasilja nad ženama i nasilja u 

obitelji od 11. svibnja 2011. (Istanbulska 

konvencija) koju je EU potpisao 

13. lipnja 2017., 

Briše se. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/3 

Amandman  3 

Jörg Meuthen 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. godinu i politici 

Europske unije u tom području 

(2018/2098(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Pozivanje 24. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

– uzimajući u obzir Njujoršku 

deklaraciju o izbjeglicama i migrantima 

koja je donesena na Općoj skupštini UN-a 

19. rujna 2016., 

Briše se. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/4 

Amandman  4 

Jörg Meuthen 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. godinu i politici 

Europske unije u tom području 

(2018/2098(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Pozivanje 37. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

– uzimajući u obzir načela iz 

Yogyakarte („Načela i obveze države o 

primjeni Zakona o međunarodnim 

ljudskim pravima u odnosu na spolnu 

orijentaciju, rodni identitet, rodno 

izražavanje i spolna obilježja”) donesena 

u studenome 2006. i deset dodatnih načela 

(„dodatnih 10”) donesenih 

10. studenoga 2017., 

Briše se. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/5 

Amandman  5 

Jörg Meuthen 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. godinu i politici 

Europske unije u tom području 

(2018/2098(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak -1.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

  -1.a potvrđuje da je prvo ljudsko pravo 

pravo na život od začeća do prirodne 

smrti, što je temeljno pravo iz kojega 

proizlazi svako drugo ljudsko pravo;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/6 

Amandman  6 

Jörg Meuthen 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. godinu i politici 

Europske unije u tom području 

(2018/2098(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 23.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

  23.a zabrinut je zbog činjenice da neke 

manjinske skupine sve češće pozivaju na 

„govor mržnje” i koriste se njime kako bi 

nametnule neprihvatljiva ograničenja 

legitimnim oblicima iskazivanja slobode 

izražavanja, slobode vjeroispovijedi i 

slobode savjesti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/7 

Amandman  7 

Jörg Meuthen 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. godinu i politici 

Europske unije u tom području 

(2018/2098(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 28.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

  28.a napominje da su kršćanske 

izbjeglice u prihvatnim centrima za 

azilante u državama članicama izložene 

napadima ili čak prijetnjama smrću 

fanatičnih muslimana koji žive prema 

šerijatskom pravu;  

Or. en 



 

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

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

 

5.12.2018 A8-0373/8 

Amandman  8 

Jörg Meuthen 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. godinu i politici 

Europske unije u tom području 

(2018/2098(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 28.b (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

  28.b poziva države članice EU-a da se 

odlučno zalažu za borbu protiv vjerske 

netolerancije i nasilja nad kršćanima te 

da detaljnije dokumentiraju slučajeve 

diskriminacije i nasilja prema kršćanskim 

izbjeglicama; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/9 

Amandman  9 

Jörg Meuthen 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. godinu i politici 

Europske unije u tom području 

(2018/2098(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 41.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

  41.a poziva države članice da poduzmu 

ciljane mjere kojima bi se ženama 

osigurao pravedan pristup sustavima 

javnog zdravstva, a posebno primarnoj 

zdravstvenoj skrbi, uključujući zaštitu 

trudnica, rodilja i dojilja te njihove djece 

prije i nakon rođenja, kao i pristup 

ginekološkoj i opstetričkoj zdravstvenoj 

skrbi kako ju je definirala Svjetska 

zdravstvena organizacija;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/10 

Amandman  10 

Jörg Meuthen 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. godinu i politici 

Europske unije u tom području 

(2018/2098(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 46.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

  46.a smatra da se, kada je riječ o 

pravima djeteta, mora u potpunosti uzeti u 

obzir da otac i majka imaju glavnu ulogu 

u usmjeravanju svoje djece i jedinstven i 

povlašten položaj u odnosu na zaštitu 

interesa djeteta; ističe da se, povrh toga, 

posebna pozornost mora posvetiti 

skladnom i cjelovitom razvoju djetetove 

osobnosti te zaštiti njegova psihičkog 

integriteta; 

Or. en 

 

 


