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SV Förenade i mångfalden SV 

5.12.2018 A8-0373/11 

Ändringsförslag  11 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska 

unionens politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 46b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  46b. Europaparlamentet påminner om 

att ansvaret för ett barns utbildning i 

första hand ligger hos hans eller hennes 

föräldrar. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/12 

Ändringsförslag  12 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska 

unionens politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 47a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  47a. Europaparlamentet konstaterar att 

åtskillnad måste göras mellan å ena sidan 

offer för politisk förföljelse och 

(krigs)flyktingar som omedelbart före sin 

ankomst till EU konfronterats med 

verkliga faror till följd av krig och å 

andra sidan irreguljära migranter. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/13 

Ändringsförslag  13 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska 

unionens politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 47b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  47b. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att införa snabbare och 

effektivare förfaranden för återsändande 

av asylsökande som fått avslag på sina 

ansökningar. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/14 

Ändringsförslag  14 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska 

unionens politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 47c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  47c. Europaparlamentet understryker 

att det är ett utmärkande drag för alla 

medlemsstaters nationella suveränitet att 

de själva kan bestämma över 

invandringens karaktär och omfattning. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/15 

Ändringsförslag  15 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska 

unionens politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 62 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet påminner om att 

sanktioner är ett viktigt verktyg i den 

gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken (Gusp). 

Parlamentet uppmanar med kraft 

rådet att tillämpa de sanktioner som 

föreskrivs i unionsrätten när så är 

nödvändigt för att uppnå målen för 

Gusp, särskilt för att skydda de 

mänskliga rättigheterna och befästa 

och stödja demokratin, och samtidigt 

se till att de inte får konsekvenser för 

civilbefolkningen. Parlamentet anser 

att dessa sanktioner bör inriktas mot 

tjänstemän som konstaterats vara 

ansvariga för kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna i syfte att 

bestraffa deras brott och övergrepp. 

 

62. Europaparlamentet påminner om att 

sanktioner är ett viktigt verktyg i den 

gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken (Gusp). Parlamentet 

uppmanar med kraft rådet att tillämpa de 

sanktioner som föreskrivs i unionsrätten 

när så är nödvändigt för att uppnå målen 

för Gusp, särskilt för att skydda de 

mänskliga rättigheterna och befästa och 

stödja demokratin, och samtidigt se till att 

de inte får konsekvenser för 

civilbefolkningen. Parlamentet anser att 

dessa sanktioner bör inriktas mot 

tjänstemän som konstaterats vara ansvariga 

för kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna i syfte att bestraffa deras brott 

och övergrepp. Parlamentet kräver att 

principen om enhällighet i GSFP-

relaterade beslut ska upprätthållas, och 

betonar att genomförandet av politiken 

för grundläggande rättigheter måste 

respektera unionens, unionsorganens och 

medlemsstaternas befogenheter. 

Or. en 

 

 


