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Betænkning A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014) 

(2014/2254(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 46 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 46a. fordømmer alle former for vold og 

diskrimination begået på Den Europæiske 

Unions territorium og er foruroliget over 

stigningen i antallet af tilfælde;+ 

opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at indgå specifikke 

politiske forpligtelser til bekæmpelse af 

alle former for racisme, herunder 

antisemitisme, islamofobi, afrofobi og 

sigøjnerhad; 

Or. fr 
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Betænkning A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014) 

(2014/2254(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 116 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

116. beklager de gentagne tragiske tab af 

menneskeliv i Middelhavet og den rolle, 

der spilles af smuglere og 

menneskehandlere, som nægter 

indvandrere deres grundlæggende 

rettigheder; påpeger, at EU og 

medlemsstaterne bør gøre mere for at 

hindre, at tragedierne på havet gentager 

sig; opfordrer EU og dens medlemsstater 

til at sætte solidaritet og respekt for 

migranters og asylansøgeres 

grundlæggende rettigheder i centrum for 

EU's migrationspolitikker og:  

 

understreger nødvendigheden af at 

integrere grundlæggende rettigheder i alle 

aspekter af EU's migrationspolitikker og af 

at foretage en grundig evaluering af 

virkningen på indvandreres grundlæggende 

rettigheder af alle foranstaltninger og 

mekanismer vedrørende migration, asyl og 

grænsekontrol; opfordrer især 

medlemsstaterne til at respektere sårbare 

migranters rettigheder;  

understreger behovet for en holistisk EU-

tilgang, som kan sikre sammenhæng 

mellem EU's interne og eksterne politikker; 

opfordrer EU og medlemsstaterne til at 

116.  er oprørt over, at et stort antal 

asylansøgere og migranter, der forsøger 

at nå til Den Europæiske Union, forsat 

dør i Middelhavet, og over den rolle, der 

spilles af smuglere og menneskehandlere, 

som nægter indvandrere deres 

grundlæggende rettigheder; påpeger, at EU 

og medlemsstaterne bør træffe energiske 

og obligatoriske foranstaltninger for at 

hindre, at tragedierne på havet gentager 

sig; opfordrer EU og dens medlemsstater 

til at sætte solidaritet og respekt for 

migranters og asylansøgeres 

grundlæggende rettigheder i centrum for 

EU's migrationspolitikker og: 

understreger nødvendigheden af at 

integrere grundlæggende rettigheder i alle 

aspekter af EU's migrationspolitikker og af 

at foretage en grundig evaluering af 

virkningen på indvandreres grundlæggende 

rettigheder af alle foranstaltninger og 

mekanismer vedrørende migration, asyl og 

grænsekontrol; opfordrer især 

medlemsstaterne til at respektere sårbare 

migranters rettigheder;  

understreger behovet for en holistisk EU-

tilgang, som kan sikre sammenhæng 

mellem EU's interne og eksterne politikker; 
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sætte fokus på overholdelsen af migranters 

rettigheder i alle bilaterale eller 

multilaterale samarbejdsaftaler med ikke-

EU-lande, herunder tilbagetagelsesaftaler, 

mobilitetspartnerskaber og aftaler om 

teknisk samarbejde;  

minder medlemsstaterne om deres 

internationale forpligtelser til at komme 

mennesker i havsnød til undsætning;  

opfordrer medlemsstaterne til at ændre 

eller revidere enhver lovgivning, der gør 

det strafbart at hjælpe nødstedte migranter 

til søs; 

understreger den grundlæggende ret til at 

søge asyl; opfordrer EU og 

medlemsstaterne til at åbne op og afsætte 

tilstrækkelige midler til at skabe nye sikre 

og legale muligheder og adgangskanaler til 

EU for asylansøgere for at begrænse de 

farer, der er forbundet med forsøgene på at 

indrejse illegalt, og bekæmpe 

menneskehandlernes og -smuglernes 

netværker, som tjener penge på at bringe 

indvandreres liv i fare og på at udnytte dem 

seksuelt og arbejdsmæssigt:  

opfordrer alle medlemsstater til at deltage i 

EU's genbosættelsesprogrammer og 

tilskynder til indførelse af humanitære visa;  

opfordrer medlemsstaterne til at sikre 

anstændige modtagelsesforhold i 

overensstemmelse med eksisterende 

grundlæggende rettigheder og 

asyllovgivning og til at udvise særlig 

opmærksomhed over for sårbare 

mennesker og begrænse risikoen for social 

udelukkelse af asylansøgere; opfordrer 

Kommissionen til at overvåge 

gennemførelsen af det fælles europæiske 

asylsystem (CEAS) og navnlig direktiv 

2013/32/EU om asyl med særlig 

opmærksomhed på de asylansøgere, som 

har behov for særlige proceduremæssige 

garantier; 

opfordrer EU og medlemsstaterne til at 

sætte fokus på overholdelsen af migranters 

rettigheder i alle bilaterale eller 

multilaterale samarbejdsaftaler med ikke-

EU-lande, herunder tilbagetagelsesaftaler, 

mobilitetspartnerskaber og aftaler om 

teknisk samarbejde;  

minder medlemsstaterne om deres 

internationale forpligtelser til at komme 

mennesker i havsnød til undsætning;  

opfordrer medlemsstaterne til at ændre 

eller revidere enhver lovgivning, der gør 

det strafbart at hjælpe nødstedte migranter 

til søs; 

understreger den grundlæggende ret til at 

søge asyl; opfordrer EU og 

medlemsstaterne til at åbne op og afsætte 

tilstrækkelige midler til at skabe nye sikre 

og legale muligheder og adgangskanaler til 

EU for asylansøgere for at begrænse de 

farer, der er forbundet med forsøgene på at 

indrejse illegalt, og bekæmpe 

menneskehandlernes og -smuglernes 

netværker, som tjener penge på at bringe 

indvandreres liv i fare og på at udnytte dem 

seksuelt og arbejdsmæssigt:  

opfordrer alle medlemsstater til at deltage i 

EU's genbosættelsesprogrammer og 

tilskynder til indførelse af humanitære visa;  

opfordrer medlemsstaterne til at sikre 

anstændige modtagelsesforhold i 

overensstemmelse med eksisterende 

grundlæggende rettigheder og 

asyllovgivning og til at udvise særlig 

opmærksomhed over for sårbare 

mennesker og begrænse risikoen for social 

udelukkelse af asylansøgere; opfordrer 

Kommissionen til at overvåge 

gennemførelsen af det fælles europæiske 

asylsystem (CEAS) og navnlig direktiv 

2013/32/EU om asyl med særlig 

opmærksomhed på de asylansøgere, som 

har behov for særlige proceduremæssige 
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opfordrer til, at der skabes en effektiv og 

harmoniseret EU-asylordning, der kan 

sikre en rimelig fordeling af asylansøgere 

mellem medlemsstaterne; 

beklager de rapporterede tilfælde af 

voldelige tilbagedrivelser ved EU' grænser; 

minder medlemsstaterne om deres pligt til 

at overholde princippet om non-

refoulement, der er anerkendt i Geneve-

konventionen og af 

Menneskerettighedsdomstolens, og om 

forbuddet mod kollektive udvisninger i 

henhold til artikel 19 i chartret om 

grundlæggende rettigheder; opfordrer 

Kommissionen, dens agenturer og 

medlemsstaterne til at sikre overholdelse af 

disse og andre internationale og EU-

forpligtelser;   

garantier; 

opfordrer til, at der skabes en effektiv og 

harmoniseret EU-asylordning, der kan 

sikre en rimelig fordeling af asylansøgere 

mellem medlemsstaterne; 

beklager de rapporterede tilfælde af 

voldelige tilbagedrivelser ved EU' grænser; 

minder medlemsstaterne om deres pligt til 

at overholde princippet om non-

refoulement, der er anerkendt i Geneve-

konventionen og af 

Menneskerettighedsdomstolens, og om 

forbuddet mod kollektive udvisninger i 

henhold til artikel 19 i chartret om 

grundlæggende rettigheder; opfordrer 

Kommissionen, dens agenturer og 

medlemsstaterne til at sikre overholdelse af 

disse og andre internationale og EU-

forpligtelser;  

Or. fr 
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Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 
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Betænkning A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014) 

(2014/2254(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 116 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 116a. er oprørt over Unionens og dens 

medlemsstaters manglende evne til at 

finde frem til en politisk aftale og et svar, 

der er de værdier og principper værdige, 

der er afledt af retsstaten, demokratiet og 

respekt for og fremme af 

menneskerettighederne, for at sætte en 

stopper for den tragiske situation, som 

migranter, flygtninge og asylansøgere har 

befundet sig i i årevis, og forkaster med 

bestemthed deres politiske svar, som går i 

retning af en stadig mere 

sikkerhedsorienteret og repressiv tilgang i 

Unionens og medlemsstaternes 

migrationspolitik, herunder 

modtagelsesvilkårene og betingelserne for 

asyl, hvilket bl.a. kommer til udtryk i 

opførelsen af mure og pigtrådshegn og 

afvisningen af at foreslå lovlige 

muligheder at rejse ind i Unionen på, 

hvilket resulterer i, at mange asylansøgere 

og migranter tvinges til at benytte stadig 

farligere ruter, hvor de sætter deres liv på 

spil og er prisgivet menneskesmuglere og 

-handlere; 

Or. fr 
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Betænkning A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014) 

(2014/2254(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 116 b (nyt)  

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 116b. kræver, at forhandlingerne om alle 

typer aftaler indstilles med tredjelande, 

som ikke sikrer beskyttelse af flygtninge 

og respekt for de grundlægende 

rettigheder, såsom Eritrea, Sudan, 

Somalia, Etiopien og Egypten, som 

flygtningene flygter fra, og at 

Khartoumprocessen og Rabatprocessen 

suspenderes; kræver desuden, at enhver 

form for finansiel bistand til styret i 

Egypten og styret i Eritrea suspenderes i 

lyset af rapporter fra FN og NGO'er om 

krænkelse af menneskerettigheder i disse 

lande;  

Or. fr 
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Betænkning A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014) 

(2014/2254(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 116 c (nyt)  

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 116c. anmoder Unionen og 

medlemsstaterne om at vedtage den 

nødvendige lovgivning til at kunne 

iværksætte solidaritetsprincippet som 

fastsat i artikel 80 TEUF; 

Or. fr 
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Betænkning A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014) 

(2014/2254(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 117 a (nyt)  

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 117a. opfordrer til at ophæve de 

nuværende tilbagetagelsesaftaler og til at 

indstille forhandlingerne om nye 

tilbagetagelsesaftaler, indtil evalueringen 

af dem er afsluttet; opfordrer 

Kommissionen til at foretage en konkret 

opfølgning på dens kritiske rapport om 

EU's tilbagetagelsesforanstaltninger og -

aftaler med tredjelande fra 2011; 

fordømmer, at forudsætningen for 

indgåelse af aftaler om 

visumliberalisering eller partnerskab med 

tredjelande i stadig højere grad er 

indgåelse af en tilbagetagelsesaftale; 

Or. fr 
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Betænkning A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014) 

(2014/2254(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 135 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

135. beklager den måde, hvorpå den 

finansielle og økonomiske krise og 

statsgældskrisen sammen med 

budgetbesparelser negativt har indvirket 

på økonomiske, borgerlige, sociale og 

kulturelle rettigheder og ofte har medført 

øget arbejdsløshed, fattigdom og usikre 

arbejds- og livsvilkår samt udelukkelse og 

isolation, navnlig i medlemsstater, hvor 

der er gennemført økonomiske 

tilpasningsprogrammer, og understreger, at 

et nyligt notat fra Eurostat viser, at en ud 

af fire EU-borgere i dag er i risiko for 

fattigdom og udelukkelse; 

135. fordømmer og understreger, at de 

sparepolitikker, der er blevet vedtaget og 

gennemført som svar på den økonomiske 

og finansielle krise, har resulteret i 

krænkelser og forringelse af de 

grundlæggende økonomiske, sociale og 

kulturelle rettigheder, især retten til 

beskæftigelse, sundhed, social beskyttelse, 

uddannelse, bolig, social- og 

arbejdslovgivningen mv., samt i 

mindskelse af lønninger og pensioner og 

har forhøjet uligheder, fattigdom, 

usikkerhed, atypiske ansættelsesforhold, 

udstødelse og isolation, hvilket antager  

betydelige og uacceptable proportioner i 

de lande, der er underkastet trojkaen, EU-

memoranda eller økonomiske 

tilpasningsprogrammer; understreger, at 

hver fjerde europæiske borger i dag står i 

fare for fattigdom og udstødelse, som det 

fremgår af et nyligt notat fra Eurostat; 

minder om, at de meget usikre levevilkår 

især berører børn, kvinder og ældre og 

fører til mange former for afsavn og til 

overtrædelser af grundlæggende 

rettigheder og friheder;  

Or. fr 
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Betænkning A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014) 

(2014/2254(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 135a. fordømmer kraftigt den uhørte 

opløsning af de økonomiske og sociale 

rettigheder, især i lande i Unionens 

randområde, og den autoritære vedtagelse 

og anvendelse af spareforanstaltninger, 

som bringer den universelle adgang til 

rettigheder i fare og udelukker visse 

grupper, især migranter og asylansøgere, 

fra adgang til et antal grundlæggede 

rettigheder, enten de facto eller de jure;  

understreger, at denne situation mere og 

mere undergraver fundamentet for vores 

samfund og demokrati;  fordømmer 

udtalelser fra politikere, som forsøger at 

gøre disse sårbare befolkningsgrupper, 

især indvandrere, til syndebukke; 

Or. fr 
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Betænkning A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014) 

(2014/2254(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 137 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

137. understreger, at EU-institutionerne 

samt medlemsstater, der gennemfører 

strukturelle reformer i deres sociale og 

økonomiske systemer, altid er forpligtet til 

at overholde socialpagten og deres 

internationale forpligtelser og derfor står til 

ansvar for de beslutninger, de træffer; 

understreger sin opfordring til at afpasse 

økonomiske tilpasningsprogrammer efter 

EU's målsætninger i artikel 151 TEUF, 

herunder fremme af beskæftigelsen og 

forbedring af leve- og arbejdsvilkår; 

understreger nødvendigheden af at sikre 

fuld demokratisk kontrol gennem en 

effektiv inddragelse af parlamenterne med 

de foranstaltninger, som EU-institutionerne 

og medlemsstaterne har truffet som 

reaktion på krisen;   

137. understreger, at EU-institutionerne 

samt medlemsstater, der gennemfører 

strukturelle reformer i deres sociale og 

økonomiske systemer, altid er forpligtet til 

at overholde socialpagten og deres 

internationale forpligtelser og derfor står til 

ansvar for de beslutninger, de træffer, og 

for de sociale og økonomiske 

konsekvenser af dem; understreger sin 

opfordring til at vedtage programmer og 

foranstaltninger, der gør det muligt at 

virkeliggøre EU's målsætninger i artikel 

151 TEUF, herunder fremme af 

beskæftigelsen og forbedring af leve- og 

arbejdsvilkår; understreger 

nødvendigheden af at sikre fuld 

demokratisk kontrol gennem en effektiv 

inddragelse af parlamenterne med de 

foranstaltninger, som EU-institutionerne og 

medlemsstaterne har truffet som reaktion 

på krisen;  

Or. fr 

 

 


