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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.12.2018 A8-0373/11 

Muudatusettepanek  11 

Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu 

poliitika kohta selles valdkonnas 

(2018/2098(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 46 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  46 b. tuletab meelde, et lapse hariduse 

eest vastutavad eelkõige tema vanemad; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0373/12 

Muudatusettepanek  12 

Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu 

poliitika kohta selles valdkonnas 

(2018/2098(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 47 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  47 a. märgib, et eristada tuleb ühelt 

poolt poliitilise tagakiusamise ohvreid ja 

(sõja)põgenikke, kes seisid vahetult enne 

ELi sisenemist silmitsi tõeliste sõjast 

tingitud ohtudega, ning teiselt poolt 

ebaseaduslikke rändajaid; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0373/13 

Muudatusettepanek  13 

Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu 

poliitika kohta selles valdkonnas 

(2018/2098(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 47 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  47 b. palub, et liikmesriigid kehtestaksid 

kiiremad ja tõhusamad menetlused nende 

varjupaigataotlejate tagasisaatmiseks, 

kelle taotlused on tagasi lükatud; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0373/14 

Muudatusettepanek  14 

Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu 

poliitika kohta selles valdkonnas 

(2018/2098(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 47 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  47 c. rõhutab, et kõikide liikmesriikide 

riikliku suveräänsuse silmapaistvaks 

tunnuseks on võimalus otsustada ise 

sisserände olemuse ja ulatuse üle; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0373/15 

Muudatusettepanek  15 

Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu 

poliitika kohta selles valdkonnas 

(2018/2098(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 62 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. tuletab meelde, et karistused on ühise 

välis- ja julgeolekupoliitika oluline 

vahend; nõuab tungivalt, et nõukogu 

kohaldaks ELi õigusaktides 

sätestatud karistusi, kui need on 

vajalikud ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika eesmärkide 

saavutamiseks, eelkõige seoses 

inimõiguste kaitse ning demokraatia 

tugevdamise ja toetamisega, tagades 

samas, et need ei mõjuta 

tsiviilelanikkonda; palub, et need 

karistused määrataks eelkõige 

inimõiguste rikkumiste eest 

vastutavaks tunnistatud ametnikele, 

et neid nende sooritatud kuritegude ja 

väärkohtlemise eest karistada; 

 

62. tuletab meelde, et karistused on 

ühise välis- ja julgeolekupoliitika oluline 

vahend; nõuab tungivalt, et nõukogu 

kohaldaks ELi õigusaktides sätestatud 

karistusi, kui need on vajalikud ühise välis- 

ja julgeolekupoliitika eesmärkide 

saavutamiseks, eelkõige seoses inimõiguste 

kaitse ning demokraatia tugevdamise ja 

toetamisega, tagades samas, et need ei 

mõjuta tsiviilelanikkonda; palub, et need 

karistused määrataks eelkõige inimõiguste 

rikkumiste eest vastutavaks tunnistatud 

ametnikele, et neid nende sooritatud 

kuritegude ja väärkohtlemise eest 

karistada; nõuab, et ÜVJPga seotud 

otsustes lähtutaks jätkuvalt ühehäälsuse 

põhimõttest ning rõhutab, et põhiõiguste 

poliitika rakendamisel tuleb austada liidu, 

selle ametite ja liikmesriikide pädevusi; 

Or. en 

 

 


