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5.12.2018 A8-0373/11 

Pozměňovací návrh  11 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 46 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46b. připomíná, že odpovědnost za 

výchovu dětí spočívá především na 

rodičích; 

Or. en 



 

AM\1171290CS.docx  PE631.564v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5.12.2018 A8-0373/12 

Pozměňovací návrh  12 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 47 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 47a. konstatuje, že je třeba rozlišovat na 

jedné straně mezi oběťmi politického 

pronásledování a (válečnými) uprchlíky, 

kteří bezprostředně před příchodem do EU 

čelili skutečnému nebezpečí vyplývajícímu 

z války, a nelegálními migranty na straně 

druhé; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/13 

Pozměňovací návrh  13 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 47 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 47b. vyzývá členské státy, aby zavedly 

rychlejší a účinnější postupy navracení 

odmítnutých žadatelů o azyl; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/14 

Pozměňovací návrh  14 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 47 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 47c. zdůrazňuje, že hlavním rysem 

národní svrchovanosti všech členských 

států je samostatné určování povahy a 

rozsahu přistěhovalectví; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/15 

Pozměňovací návrh  15 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. připomíná, že nedílnou součástí 

SZBP EU jsou sankce; naléhavě 

vyzývá Radu, aby přijala sankce 

stanovené v právních předpisech EU, 

budou-li považovány za nutné ke 

splnění cílů SZBP, zejména s cílem 

chránit lidská práva a konsolidovat 

a podporovat demokracii, přičemž je 

nutné zajistit, aby sankce neměly 

dopad na civilní obyvatelstvo; 

požaduje, aby byly tyto sankce 

zaměřené na úředníky, kteří se 

dopouštějí porušování lidských práv, 

s cílem potrestat je za jejich zločiny a 

protiprávní jednání; 

 

62. připomíná, že nedílnou součástí 

SZBP EU jsou sankce; naléhavě vyzývá 

Radu, aby přijala sankce stanovené 

v právních předpisech EU, budou-li 

považovány za nutné ke splnění cílů SZBP, 

zejména s cílem chránit lidská práva 

a konsolidovat a podporovat demokracii, 

přičemž je nutné zajistit, aby sankce 

neměly dopad na civilní obyvatelstvo; 

požaduje, aby byly tyto sankce zaměřené 

na úředníky, kteří se dopouštějí porušování 

lidských práv, s cílem potrestat je za jejich 

zločiny a protiprávní jednání; vyzývá 

k tomu, aby při rozhodování o SBOP byla 

zachována zásada jednomyslnosti, 

a zdůrazňuje, že při uplatňování politiky 

v oblasti základních práv se musí 

respektovat pravomoci Unie, jejích 

agentur a členských států; 

Or. en 

 

 


