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5.12.2018 A8-0373/11 

Poprawka  11 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2018/2098(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  46b. przypomina, że odpowiedzialność 

za edukację dziecka spoczywa przede 

wszystkim na rodzicach; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/12 

Poprawka  12 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2018/2098(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  47a. zauważa, że należy wprowadzić 

rozróżnienie między ofiarami 

prześladowań politycznych i uchodźcami 

(wojennymi), którzy bezpośrednio przed 

przybyciem na terytorium UE byli 

narażeni na rzeczywiste zagrożenia 

związane z wojną, a migrantami o 

nieuregulowanym statusie; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

5.12.2018 A8-0373/13 

Poprawka  13 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2018/2098(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  47b. zachęca państwa członkowskie do 

wdrożenia szybszych i skuteczniejszych 

procedur przymusowego powrotu osób 

ubiegających się o azyl, których wnioski 

odrzucono; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/14 

Poprawka  14 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2018/2098(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  47c. podkreśla, że do najistotniejszych 

elementów suwerenności krajowej 

wszystkich państw członkowskich należy 

możliwość samodzielnego decydowania o 

charakterze i skali imigracji; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/15 

Poprawka  15 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2018/2098(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. przypomina, że sankcje to zasadniczy 

element wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa 

(WPZiB); wzywa Radę do przyjęcia 

sankcji przewidzianych w 

prawodawstwie europejskim, gdy 

uznane zostaną za konieczne dla 

osiągnięcia celów WPZiB, w 

szczególności w celu ochrony praw 

człowieka i konsolidacji oraz 

wspierania demokracji, zapewniając 

jednocześnie, że nie będą one miały 

wpływu na ludność cywilną; apeluje, 

aby sankcje koncentrowały się na 

urzędnikach zidentyfikowanych jako 

osoby odpowiedzialne za naruszenia 

praw człowieka, tak aby wymierzyć 

im karę za popełnione przez nich 

zbrodnie i nadużycia; 

 

62. przypomina, że sankcje to 

zasadniczy element wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB); 

wzywa Radę do przyjęcia sankcji 

przewidzianych w prawodawstwie 

europejskim, gdy uznane zostaną za 

konieczne dla osiągnięcia celów WPZiB, w 

szczególności w celu ochrony praw 

człowieka i konsolidacji oraz wspierania 

demokracji, przy jednoczesnym 

zapewnieniu, że nie będą one miały 

wpływu na ludność cywilną; apeluje, aby 

sankcje koncentrowały się na urzędnikach 

zidentyfikowanych jako osoby 

odpowiedzialne za naruszenia praw 

człowieka, tak aby wymierzyć im karę za 

popełnione przez nich zbrodnie i 

nadużycia; wzywa do utrzymania zasady 

jednomyślności w decyzjach dotyczących 

WPZiB i podkreśla, że wdrażanie polityki 

dotyczącej praw podstawowych musi 

odbywać się z poszanowaniem 

kompetencji Unii, jej agencji i państw 

członkowskich; 

Or. en 

 

 


