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

2014/2254(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at der er behov for en 

revision af EU-traktaterne for at styrke 

beskyttelsen af demokratiet, 

retsstatsprincippet og de grundlæggende 

rettigheder; 

F. der henviser til, at der er behov for en 

fuldstændig ophævelse af EU-traktaterne 

for at styrke beskyttelsen af demokratiet i 

nationalstaterne og retsstatsprincippet; 

Or. en 
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Laura Ferrara 

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

2014/2254(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning X 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

X. der henviser til, at EU gennemgår en 

periode med en alvorlig økonomisk og 

finansiel krise, hvis konsekvenser i 

kombination med visse foranstaltninger, 

bl.a. i nogle medlemsstater drastiske 

budgetnedskæringer for at imødegå den, 

påvirker EU-borgernes livsbetingelser 

negativt - med stigende arbejdsløshed, 

fattigdomsniveauer, ulighed, usikre 

arbejdsbetingelser og begrænset adgang til 

tjenester og forringelser i kvaliteten heraf- 

og dermed borgernes velfærd; 

X. der henviser til, at EU har været årsag 

til en periode med en alvorlig økonomisk 

og finansiel krise og en migrationskrise, 

hvis konsekvenser i kombination med visse 

foranstaltninger, bl.a. i nogle 

medlemsstater drastiske 

budgetnedskæringer for at imødegå den, 

påvirker EU-borgernes livsbetingelser 

negativt - med stigende arbejdsløshed, 

fattigdomsniveauer, ulighed, usikre 

arbejdsbetingelser og begrænset adgang til 

tjenester og forringelser i kvaliteten heraf- 

og dermed borgernes velfærd; 

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

2014/2254(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning Ab 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Ab. der henviser til, at visse 

antiterrorpolitikker og -foranstaltninger 

efter de seneste terrorhandlinger på EU's 

territorium risikerer at kompromittere 

grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder i EU; der henviser til, 

at det er vigtigt at sørge for at bevare en 

balance mellem beskyttelse af 

grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder og styrkelse af 

sikkerheden; der henviser til, at EU og 

dens medlemsstater har pligt til beskytte 

de europæiske borgere og sikre respekt 

for deres grundlæggende rettigheder og 

friheder i fastlæggelsen og anvendelsen af 

sikkerhedspolitikker; der henviser til, at 

principperne om nødvendighed og 

proportionalitet bør have forrang på dette 

område for at forhindre, at politiaktioner 

indskrænker frihedsrettighederne;  

Ab. der henviser til, at de seneste 

islamistiske terrorhandlinger i Paris, 

Bruxelles, London og København kræver, 

at nationalstaterne beskytter deres 

borgere; beklager dybt, at EU hindrer 

nationalstaterne i at gøre dette ved at 

skabe utallige hindringer inden for 

området grundlæggende rettigheder, der 

desværre kun synes at gavne personer, der 

opholder sig ulovligt i EU, kriminelle og 

terrorister i stedet for de lovlydige borgere 

i Europas suveræne stater; 

Or. en 
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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 

Betragtning Ac 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Ac. der henviser til, at der omkommer 

tusindvis af mennesker i Middelhavet på 

en hidtil uset måde, og at det lægger et 

stort ansvar på EU for at gribe ind og 

redde liv, stoppe menneskesmuglere, skabe 

lovlige kanaler for migranter samt bistå 

og beskytte asylansøgere og flygtninge; 

Ac. der henviser til, at der på en hidtil uset 

måde fragtes hundredetusindvis af 

mennesker ind i EU over Middelhavet, og 

at det lægger et stort ansvar på Italien, 

Grækenland, Spanien og Malta for at 

stoppe denne bølge af ulovlige migranter 

og terrorister, stoppe menneskesmuglere, 

sikre, at ulovlige migranter sendes tilbage 

til deres oprindelses- eller transitland samt 

bistå asylansøgere og flygtninge i at søge 

asyl i området; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Betragtning Ad 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Ad. der henviser til, at nær ved 3 500 

migranter omkom eller blev meldt savnet i 

2014 under forsøg på at nå frem til 

Europa, hvorved det samlede antal døde 

og forsvundne kommer op på næsten 

30 000 over de sidste 20 år; der henviser 

til, at migrationsruten til Europa ifølge 

Den Internationale Organisation for 

Migration er blevet verdens farligste rute 

for migranterne; 

Ad. der henviser til, at der i 2014 blev 

indgivet 625 920 ansøgninger om asyl, 

hvilket bringer det samlede antal 

asylansøgninger over de sidste syv år op 

på næsten 2 500 000
1a
; der henviser til, at 

migrationsruten til Australien ifølge Den 

Internationale Organisation for Migration 

er blevet verdens sikreste rute for 

migranterne, idet ingen migranter er 

druknet i 2014 og 2015, og alle er blevet 

flyttet sikkert uden at være en byrde for 

Australien og landets borgere; støtter 

kraftigt Italien, Grækenland, Spanien og 

Maltas bestræbelser på at gennemføre den 

australske model; 

__________________ 

1a
 Data fra Eurostat for 2008-2014 

 

Or. en 
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Laura Ferrara 

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

Punkt 40 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. henviser til artikel 10 i chartret, som 

beskytter tanke-, samvittigheds- og 

religionsfriheden, herunder friheden til at 

praktisere en religion efter eget valg og til 

at skifte religion; mener, at dette også 

dækker frihed for ikke-troende; fordømmer 

enhver form for forskelsbehandling og 

intolerance og opfordrer til et forbud mod 

enhver form for forskelsbehandling af disse 

grunde; beklager i denne forbindelse de 

seneste tilfælde af antisemitisk og 

antiislamisk diskrimination og vold; 

opfordrer medlemsstaterne, herunder 

regionale myndigheder, til med alle 

forhåndenværende midler at beskytte 

religions- og trosfriheden og fremme 

tolerance og interkulturel dialog gennem en 

effektiv politikudformning, som styrker 

antidiskriminationspolitikken, hvor det er 

nødvendigt; minder om betydningen af en 

sekulær og neutral stat som bolværk mod 

diskrimination af religiøse, ateistiske eller 

agnostiske samfund og garant for 

ligebehandling af alle religioner og 

trosretninger; er bekymret over 

anvendelsen af love om blasfemi og 

religionsfornærmelse i EU, der kan have 

alvorlige følger for ytringsfriheden, og 

opfordrer medlemsstaterne til at ophæve 

dem; fordømmer kraftigt angrebene på 

religiøse steder og opfordrer indtrængende 

40. henviser til artikel 10 i chartret, som 

beskytter tanke-, samvittigheds- og 

religionsfriheden, herunder friheden til at 

praktisere en religion efter eget valg og til 

at skifte religion; mener, at dette også 

dækker frihed for ikke-troende; fordømmer 

enhver form for forskelsbehandling og 

intolerance og opfordrer til et forbud mod 

enhver form for forskelsbehandling af disse 

grunde; beklager i denne forbindelse de 

seneste tilfælde af antisemitisk og 

antikristen diskrimination og vold; 

opfordrer medlemsstaterne, herunder 

regionale myndigheder, til med alle 

forhåndenværende midler at beskytte 

religions- og trosfriheden og fremme 

tolerance og interkulturel dialog gennem en 

effektiv politikudformning, som styrker 

antidiskriminationspolitikken, hvor det er 

nødvendigt; minder om betydningen af en 

sekulær og neutral stat som bolværk mod 

diskrimination af religiøse, ateistiske eller 

agnostiske samfund og garant for 

ligebehandling af alle religioner og 

trosretninger; er bekymret over 

anvendelsen af love om blasfemi og 

religionsfornærmelse i EU, der kan have 

alvorlige følger for ytringsfriheden, og 

opfordrer medlemsstaterne til at ophæve 

dem; fordømmer kraftigt angrebene på 

religiøse steder og opfordrer indtrængende 
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medlemsstaterne til ikke at lade sådanne 

lovovertrædelser gå ustraffet hen; 

medlemsstaterne til ikke at lade sådanne 

lovovertrædelser gå ustraffet hen; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 106 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

106. beklager tilfælde af hadefuld tale og 

hadforbrydelser motiveret af racisme, 

fremmedhad, religiøs intolerance eller af 

forudindtagethed mod en persons 

handicap, seksuelle orientering eller 

kønsidentitet, som dagligt forekommer i 

EU; opfordrer medlemsstaterne til at 

beskytte grundlæggende rettigheder og til 

at fremme forståelse, accept og tolerance 

mellem de forskellige samfund på deres 

område; opfordrer EU til at prioritere 

bekæmpelsen af hadforbrydelser i 

forbindelse med udarbejdelsen af 

europæiske politikker mod 

forskelsbehandling og inden for 

retsforhold; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

bekæmpelsen af hadforbrydelser og 

diskriminerende holdninger ved at udvikle 

en omfattende strategi til bekæmpelse af 

hadforbrydelser, vold som følge af 

fordomme og forskelsbehandling; 

106. beklager, at retten til ytringsfrihed er 

i fare for oprindelige europæere som følge 

af mindretals intolerante og aggressive 

synspunkter, der hjælpes på vej af 

snesevis af kulturrelativister; beklager, at 

mindretal gøres til ofre, når deres 

middelalderlige synspunkter og praksis 

kritiseres, og at deres kritikere anklages 

for hadefuld tale, racisme, fremmedhad, 

islamofobi, afrofobi, sigøjnerfjendtlighed, 

opildning og andre nymodens udtryk, 

hvorved deres ret til ytringsfrihed 

krænkes; 

Or. en 

 

 


