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5.12.2018 A8-0373/2 

Amendamentul  2 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 

Europene în această privință 

(2018/2098(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere Convenția 

Consiliului Europei privind prevenirea și 

combaterea violenței împotriva femeilor și 

a violenței domestice din 11 mai 2011 

(Convenția de la Istanbul), semnată de 

UE la 13 iunie 2017, 

eliminat 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/3 

Amendamentul  3 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 

Europene în această privință 

(2018/2098(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere Declarația de la 

New York privind refugiații și migranții, 

adoptată de Adunarea Generală a 

Organizației Națiunilor Unite la 

19 septembrie 2016, 

eliminat 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/4 

Amendamentul  4 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 

Europene în această privință 

(2018/2098(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 37 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere principiile de la 

Yogyakarta („Principiile și obligațiile 

statelor privind aplicarea dreptului 

internațional în domeniul drepturilor 

omului în legătură cu orientările sexuale, 

identitatea de gen, exprimarea de gen și 

caracteristicile sexuale”) adoptate în 

noiembrie 2006, precum și cele 10 

principii complementare („plus 10”) 

adoptate la 10 noiembrie 2017, 

eliminat 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/5 

Amendamentul  5 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 

Europene în această privință 

(2018/2098(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul -1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  -1a. confirmă faptul că primul drept al 

omului este dreptul la viață, de la 

concepere și până la decesul natural, 

acesta fiind dreptul esențial de la care 

provine orice alt drept al omului;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/6 

Amendamentul  6 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 

Europene în această privință 

(2018/2098(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  23a. este alarmat de faptul că noțiunea 

de „discurs de incitare la ură” este 

invocată și instrumentalizată din ce în ce 

mai frecvent de unele grupuri minoritare 

cu scopul de a introduce restricții 

inacceptabile asupra manifestărilor 

legitime ale libertății de exprimare, 

libertății de religie și libertății de 

conștiință; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/7 

Amendamentul  7 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 

Europene în această privință 

(2018/2098(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  28a. remarcă faptul că refugiații 

creștini din centrele de primire pentru 

solicitanții de azil din statele membre sunt 

expuși agresiunilor comise de musulmani 

fanatici care trăiesc conform legii Sharia, 

primind inclusiv amenințări cu moartea 

din partea acestora;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/8 

Amendamentul  8 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 

Europene în această privință 

(2018/2098(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  28b. invită statele membre ale UE să își 

ia angajamentul ferm de a combate 

intoleranța religioasă și violența 

împotriva creștinilor și să documenteze 

mai detaliat cazurile de discriminare și 

violență la adresa refugiaților creștini; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/9 

Amendamentul  9 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 

Europene în această privință 

(2018/2098(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  41a. invită statele membre să ia măsuri 

specifice pentru a asigura că femeile au 

acces echitabil la sistemele de sănătate 

publică - în special la asistența medicală 

primară, inclusiv protecția mamelor 

însărcinate, a femeilor care nasc sau 

alăptează, și a copiilor acestora înainte și 

după naștere - precum și la asistența 

medicală în specialitatea obstetrică-

ginecologie, astfel cum este definită de 

Organizația Mondială a Sănătății;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/10 

Amendamentul  10 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 

Europene în această privință 

(2018/2098(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  46a. consideră că în domeniul 

drepturilor copilului trebuie să se țină pe 

deplin seama de prevalența rolului de 

orientare pe care mama și tatăl îl au în 

viața copilului lor și de poziția unică și 

privilegiată a acestora față de protecția 

intereselor superioare ale copilului; 

subliniază, în plus, că dezvoltarea 

armonioasă și deplină a personalității 

copilului și protecția integrității 

psihologice a acestuia trebuie să 

beneficieze de o atenție deosebită; 

Or. en 

 

 


