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5.12.2018 A8-0373/2 

Alteração  2 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política da 

União Europeia nesta matéria 

(2018/2098(INI)) 

Proposta de resolução 

Citação 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta a Convenção do 

Conselho da Europa para a Prevenção e o 

Combate à Violência contra as Mulheres 

e a Violência Doméstica (Convenção de 

Istambul), de 11 de maio de 2011, que foi 

assinada pela UE em 13 de junho de 

2017, 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/3 

Alteração  3 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política da 

União Europeia nesta matéria 

(2018/2098(INI)) 

Proposta de resolução 

Citação 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta a Declaração de 

Nova Iorque sobre os Refugiados e os 

Migrantes, adotada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas em 19 de setembro de 

2016, 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/4 

Alteração  4 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política da 

União Europeia nesta matéria 

(2018/2098(INI)) 

Proposta de resolução 

Citação 37 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta os Princípios de 

Yogyakarta («Princípios e Obrigações do 

Estado sobre a Aplicação da Legislação 

Internacional de Direitos Humanos em 

Relação à Orientação Sexual, Identidade 

de Género, Expressão de Género e 

Características Sexuais») adotados em 

novembro de 2006 e os respetivos 10 

princípios complementares («mais 10») 

adotados em 10 de novembro de 2017, 

Suprimido 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

5.12.2018 A8-0373/5 

Alteração  5 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política da 

União Europeia nesta matéria 

(2018/2098(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º -1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  -1-A. Confirma que o primeiro direito 

humano é o direito à vida, desde a 

conceção até à morte natural, sendo esse 

o direito essencial a partir do qual todos 

os outros direitos humanos são derivados;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/6 

Alteração  6 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política da 

União Europeia nesta matéria 

(2018/2098(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  23-A. Considera alarmante que o 

conceito de «discurso de incitação ao 

ódio» seja invocado e instrumentalizado 

com cada vez mais frequência por alguns 

grupos minoritários para colocar limites 

inaceitáveis a manifestações legítimas de 

liberdade de expressão, liberdade de 

religião e liberdade de consciência; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/7 

Alteração  7 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política da 

União Europeia nesta matéria 

(2018/2098(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 28-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  28-A. Assinala que nos centros de 

acolhimento de requerentes de asilo nos 

Estados-Membros, os refugiados cristãos 

são vítimas de ataques e até mesmo de 

ameaças de morte por parte de 

muçulmanos fanáticos que vivem de 

acordo com a lei islâmica (Sharia);  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/8 

Alteração  8 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política da 

União Europeia nesta matéria 

(2018/2098(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 28-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  28-B. Convida os Estados-Membros a 

assumirem um compromisso firme 

relativamente à luta contra a intolerância 

religiosa e a violência contra cristãos, 

bem como a documentarem mais 

detalhadamente casos de discriminação e 

violência contra refugiados cristãos; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/9 

Alteração  9 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política da 

União Europeia nesta matéria 

(2018/2098(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 41-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  41-A. Convida os Estados-Membros a 

adotarem medidas específicas destinadas 

a assegurar que as mulheres tenham um 

acesso justo aos sistemas de saúde pública 

– nomeadamente a cuidados de saúde 

primários, incluindo a proteção das 

mulheres grávidas, parturientes ou em 

amamentação e dos seus filhos, antes e 

depois do nascimento – e também a 

cuidados de saúde ginecológicos e 

obstétricos, como definido pela 

Organização Mundial de Saúde;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/10 

Alteração  10 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política da 

União Europeia nesta matéria 

(2018/2098(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 46-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  46-A. Considera que, no domínio dos 

direitos da criança, há que ter plenamente 

em consideração a primazia do papel de 

orientação que a mãe e o pai partilham 

relativamente aos seus filhos e a sua 

posição única e privilegiada no que 

respeita à proteção do interesse superior 

da criança; salienta, além disso, que o 

desenvolvimento harmonioso e integral da 

personalidade da criança e a proteção da 

sua integridade psicológica devem ser 

objeto de atenção especial; 

Or. en 

 

 


