
 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

5.12.2018 A8-0373/2 

Pakeitimas 2 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

(2018/2098(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 nurodomoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 

11 d. Europos Tarybos konvenciją dėl 

smurto prieš moteris ir smurto šeimoje 

prevencijos ir kovos su juo (Stambulo 

konvenciją), kurią ES pasirašė 2017 m. 

birželio 13 d., 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/3 

Pakeitimas 3 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

(2018/2098(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 nurodomoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 

19 d. JT Generalinės Asamblėjos 

patvirtintą Niujorko deklaraciją dėl 

pabėgėlių ir migrantų, 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/4 

Pakeitimas 4 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

(2018/2098(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

37 nurodomoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 

mėn. Džokjakartos principus („Principus 

ir valstybių įsipareigojimus taikyti 

tarptautinę žmogaus teisių teisę, susijusią 

su seksualine orientacija, lytine tapatybe, 

lyties raiška ir lytims būdingomis 

savybėmis“) ir į 2017 m. lapkričio 10 d. 

priimtus dešimt jos papildomų principų 

(„Plius 10“), 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/5 

Pakeitimas 5 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

(2018/2098(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

-1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  -1a. pakartoja, kad pirma žmogaus 

teisė yra teisė į gyvybę nuo užsimezgimo 

iki natūralios mirties, ir tai yra esminė 

teisė, iš kurios kyla visos kitos žmogaus 

teisės;  

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

5.12.2018 A8-0373/6 

Pakeitimas 6 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

(2018/2098(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  23a. labai susirūpinęs dėl to, kad kai 

kurios mažumų grupės vis dažniau 

naudoja sąvoką „neapykantą kurstanti 

kalba“ ir šia sąvoka remiasi, siekdamos 

nustatyti nepriimtinus ribojimus teisėtoms 

saviraiškos, religijos ir sąžinės laisvės 

apraiškoms; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/7 

Pakeitimas 7 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

(2018/2098(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  28a. pažymi, kad pabėgėliams 

krikščionims valstybių narių prieglobsčio 

prašytojų centruose gresia fanatiškų 

musulmonų, gyvenančių pagal šariato 

teisę, išpuoliai ir netgi grasinimai mirtimi;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/8 

Pakeitimas 8 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

(2018/2098(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  28b. ragina ES valstybes nares prisiimti 

tvirtą įsipareigojimą kovoti su religine 

netolerancija ir smurtu krikščionių 

atžvilgiu ir tiksliau registruoti 

diskriminacijos ir smurto prieš pabėgėlius 

krikščionis atvejus; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/9 

Pakeitimas 9 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

(2018/2098(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  41a. ragina valstybes nares imtis 

tikslinių veiksmų siekiant užtikrinti, kad 

moterys turėtų vienodas galimybes 

naudotis visuomenės sveikatos 

sistemomis, visų pirma pirminės sveikatos 

priežiūros paslaugomis, įskaitant nėščias 

moteris, gimdančias moteris ar 

maitinančias motinas ir jų vaikus prieš 

gimdymą ir po jo, ir gauti ginekologinės ir 

akušerinės sveikatos priežiūros paslaugas, 

kaip apibrėžė Pasaulio sveikatos 

organizacija;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/10 

Pakeitimas 10 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

(2018/2098(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  46a. mano, kad vaiko teisių srityje 

būtina visapusiškai atsižvelgti į motinos ir 

tėvo pagrindinį ugdomąjį vaidmenį 

auginant vaikus ir į jų išskirtinę bei 

privilegijuotą padėtį užtikrinant vaiko 

interesų apsaugą; be to, nurodo, kad 

ypatingą dėmesį būtina skirti darniai bei 

visavertei vaiko asmenybės raidai ir jo 

psichinės neliečiamybės apsaugai; 

Or. en 

 

 


