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5.12.2018 A8-0373/11 

Изменение  11 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0373/2018 

Петрас Аущревичюс 

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2017 г. и 

политиката на Европейския съюз в тази област 

(2018/2098(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 46 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  46б. припомня, че отговорността за 

образованието на детето 

принадлежи основно на неговите 

родители; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/12 

Изменение  12 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0373/2018 

Петрас Аущревичюс 

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2017 г. и 

политиката на Европейския съюз в тази област 

(2018/2098(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  47а. отбелязва необходимостта от 

разграничаване, от една страна, на 

жертвите на политическо 

преследване и  бежанците (от война), 

които непосредствено преди 

пристигането си в ЕС са били 

изправени пред действителни 

заплахи, произтичащи от война, и, от 

друга страна, на незаконните 

мигранти; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/13 

Изменение  13 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0373/2018 

Петрас Аущревичюс 

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2017 г. и 

политиката на Европейския съюз в тази област 

(2018/2098(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  47б. приканва държавите членки да 

въведат по-бързи и по-ефективни 

процедури за връщане на търсещите 

убежище лица, чиито молби са 

отхвърлени; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/14 

Изменение  14 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0373/2018 

Петрас Аущревичюс 

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2017 г. и 

политиката на Европейския съюз в тази област 

(2018/2098(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  47в. изтъква, че основна черта на 

националния суверенитет на всички 

държави членки е тяхната 

способност сами да определят 

естеството и мащаба на 

имиграцията; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/15 

Изменение  15 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0373/2018 

Петрас Аущревичюс 

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2017 г. и 

политиката на Европейския съюз в тази област 

(2018/2098(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 62 

 

Предложение за резолюция Изменение 

62. припомня, че санкциите са важен 

инструмент на ОВППС; 

настоятелно призовава Съвета да 

приема санкциите, предвидени в 

законодателството на ЕС, когато 

това се счита за необходимо за 

постигането на целите на ОВППС 

и по-специално с оглед на 

защитата на правата на човека и 

укрепването и подкрепата на 

демокрацията, като същевременно 

се гарантира, че те не оказват 

въздействие върху цивилното 

население; изисква тези санкции 

да бъдат насочвани към 

длъжностните лица, за които се 

установи, че носят отговорност за 

нарушения на правата на човека, 

за да бъдат те наказвани за 

извършените от тях престъпления 

и злоупотреби; 

 

62. припомня, че санкциите са важен 

инструмент на ОВППС; настоятелно 

призовава Съвета да приема санкциите, 

предвидени в законодателството на ЕС, 

когато това се счита за необходимо за 

постигането на целите на ОВППС и по-

специално с оглед на защитата на 

правата на човека и укрепването и 

подкрепата на демокрацията, като 

същевременно се гарантира, че те не 

оказват въздействие върху цивилното 

население; изисква тези санкции да 

бъдат насочвани към длъжностните 

лица, за които се установи, че носят 

отговорност за нарушения на правата на 

човека, за да бъдат те наказвани за 

извършените от тях престъпления и 

злоупотреби; призовава за запазване на 

принципа на единодушие при 

решенията, свързани със ОВППС, и 

подчертава, че изпълнението на 

политиката в областта на 

основните права трябва да зачита 

правомощията на Съюза, на неговите 

агенции и на държавите членки; 

Or. en 

 

 


