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5.12.2018 A8-0373/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh uznesenia 

Citácia 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na Dohovor Rady 

Európy o predchádzaní násiliu na ženách 

a domácemu násiliu a o boji proti nemu 

(Istanbulský dohovor) z 11. mája 2011, 

ktorý EÚ podpísala 13. júna 2017, 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh uznesenia 

Citácia 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na newyorské 

vyhlásenie pre utečencov a migrantov 

prijaté Valným zhromaždením OSN 

19. septembra 2016, 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh uznesenia 

Citácia 37 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na Jogjakartské 

zásady (Zásady a štátne záväzky o 

uplatňovaní medzinárodných právnych 

predpisov v oblasti ľudských práv 

týkajúcich sa sexuálnej orientácie, 

rodovej identity, rodového vyjadrenia a 

pohlavných znakov) prijaté v novembri 

2006 a so zreteľom na 10 dodatočných 

zásad („plus 10“) prijatých 10. novembra 

2017, 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek -1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  -1a. potvrdzuje, že prvé ľudské právo je 

právo na život od počatia až po prirodzenú 

smrť, čo je základné právo, od ktorého sa 

odvodzuje každé ďalšie ľudské právo;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  23a. je znepokojený tým, že pojem 

„nenávistné prejavy“ používajú niektoré 

menšinové skupiny čoraz častejšie a 

zneužívajú ho na neprijateľné 

obmedzovanie legitímnych prejavov 

slobody prejavu, slobody náboženského 

vyznania a slobody svedomia; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  28a. konštatuje, že kresťanskí utečenci 

v prijímacích centrách pre žiadateľov o 

azyl v členských štátoch sú vystavení 

útokom a dokonca aj vyhrážaniu smrťou 

od fanatických moslimov, ktorí žijú podľa 

práva šaría;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  28b. vyzýva členské štáty EÚ a Komisiu, 

aby sa pevne zaviazali bojovať proti 

náboženskej neznášanlivosti a násiliu voči 

kresťanom a aby detailnejšie 

zaznamenávali prípady diskriminácie a 

násilia voči kresťanským utečencom; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  41a. vyzýva členské štáty, aby prijali 

cielené opatrenia na zabezpečenie toho, 

aby ženy mali spravodlivý prístup k 

systémom verejného zdravotníctva, najmä 

k primárnej zdravotnej starostlivosti 

vrátane ochrany tehotných, rodiacich 

alebo dojčiacich matiek a ich detí pred 

pôrodom a po ňom, ako aj ku 

gynekologickej a pôrodníckej zdravotnej 

starostlivosti, ako stanovuje Svetová 

zdravotnícka organizácia;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  46a. domnieva sa, že v oblasti práv 

dieťaťa je nutné v plnej miere 

zohľadňovať prednostnú úlohu 

usmerňovania, ktorú majú voči svojim 

deťom spoločne matka a otec, a ich 

jedinečnú a privilegovanú pozíciu vo 

vzťahu k ochrane najlepších záujmov 

dieťaťa; navyše poukazuje na 

skutočnosť, že je nutné venovať osobitnú 

pozornosť harmonickému 

a plnohodnotnému rozvoju osobnosti 

dieťaťa a ochrane jeho duševnej 

integrity; 

Or. en 

 

 


