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5.12.2018 A8-0373/11 

Amendement  11 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

(2018/2098(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  46 ter. herinnert eraan dat de 

verantwoordelijkheid voor de opvoeding 

van een kind in de eerste plaats bij de 

ouders ligt; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/12 

Amendement  12 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

(2018/2098(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  47 bis. wijst op de noodzaak onderscheid 

te maken tussen politiek vervolgden en 

(oorlogs-)vluchtelingen die vlak voor hun 

aankomst in de EU werkelijk aan 

oorlogsgevaren blootstonden enerzijds en 

irreguliere migranten anderzijds; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/13 

Amendement  13 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

(2018/2098(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  47 ter. verzoekt de lidstaten om snellere 

en efficiëntere procedures voor de 

verplichte terugkeer van afgewezen 

asielzoekers in te voeren; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/14 

Amendement  14 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

(2018/2098(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  47 quater. onderstreept dat het voor 

alle EU-lidstaten een teken bij uitstek van 

staatssoevereiniteit is om zelf te kunnen 

beslissen over de aard en omvang van 

immigratie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/15 

Amendement  15 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

(2018/2098(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. herinnert eraan dat sancties een 

essentieel instrument zijn van het 

GBVB; vraagt de Raad met klem om 

te besluiten tot de in de EU-

wetgeving voorziene sancties, indien 

dit nodig wordt geacht om de 

doelstellingen van het GBVB te 

verwezenlijken, in het bijzonder om 

de mensenrechten te beschermen en 

de democratie te consolideren en te 

ondersteunen, en daarbij ervoor te 

zorgen dat de sancties geen gevolgen 

voor de burgerbevolking hebben; 

vraagt deze sancties te richten tegen 

ambtenaren die zijn aangewezen als 

verantwoordelijk voor 

mensenrechtenschendingen om hen 

te straffen voor de door hen begane 

misdaden en schendingen; 

 

62. herinnert eraan dat sancties een 

essentieel instrument zijn van het GBVB; 

vraagt de Raad met klem om te besluiten 

tot de in de EU-wetgeving voorziene 

sancties, indien dit nodig wordt geacht om 

de doelstellingen van het GBVB te 

verwezenlijken, in het bijzonder om de 

mensenrechten te beschermen en de 

democratie te consolideren en te 

ondersteunen, en daarbij ervoor te zorgen 

dat de sancties geen gevolgen voor de 

burgerbevolking hebben; vraagt deze 

sancties te richten tegen ambtenaren die 

zijn aangewezen als verantwoordelijk voor 

mensenrechtenschendingen om hen te 

straffen voor de door hen begane misdaden 

en schendingen; vraagt dat de 

unanimiteitsregel in de besluitvorming 

over het GBVB gehandhaafd blijft en 

beklemtoont dat de bevoegdheden van de 

Unie, haar agentschappen en de lidstaten 

bij de tenuitvoerlegging van het beleid 

inzake grondrechten geëerbiedigd moeten 

worden; 

Or. en 

 

 


