3.9.2015

A8-0230/15

Ändringsförslag 15
Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer
för ENF-gruppen
Betänkande
A8-0230/2015
Laura Ferrara
Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014)
2014/2254(INI)
Förslag till resolution
Skäl F
Förslag till resolution
F. Det behövs en översyn av EUfördragen för att stärka skyddet av
demokratin, rättsstatsprincipen och
grundläggande friheter.

Ändringsförslag
F. För att stärka skyddet av den nationella
demokratin och rättsstatsprincipen måste
EU-fördragen fullständigt upphävas.
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Förslag till resolution
Skäl X
Förslag till resolution

Ändringsförslag

X. EU genomlever en allvarlig ekonomisk
och finansiell kris, med konsekvenser som,
i förening med andra åtgärder såsom de
drastiska budgetnedskärningar som i vissa
medlemsstater har vidtagits mot krisen, blir
till skada för unionsmedborgarnas
levnadsförhållanden, i form av att
arbetslösheten och fattigdomen ökar,
liksom också ojämlikhet och osäkra
arbetsförhållanden, vilket gör att tjänsterna
blir mindre åtkomliga och får sämre
kvalitet, något som även drabbar
medborgarnas välbefinnande.

X. EU har ställt till med en allvarlig kris
av ekonomiskt och finansiellt slag samt i
migrationshänseende, med konsekvenser
som, i förening med andra åtgärder såsom
de drastiska budgetnedskärningar som i
vissa medlemsstater har vidtagits mot
krisen, blir till skada för
unionsmedborgarnas levnadsförhållanden, i
form av att arbetslösheten och fattigdomen
ökar, liksom också ojämlikhet och osäkra
arbetsförhållanden, vilket gör att tjänsterna
blir mindre åtkomliga och får sämre
kvalitet, något som även drabbar
medborgarnas välbefinnande.
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Förslag till resolution
Skäl Ab
Förslag till resolution

Ändringsförslag

Ab. Efter den senaste tidens
terroristattentat på EU:s territorium
riskerar de grundläggande rättigheterna
att urholkas av viss politik och vissa
åtgärder mot terrorism. Det är mycket
viktigt att upprätthålla balansen mellan
skyddet av unionsmedborgarnas friheter
och grundläggande rättigheter och
förstärkningen av deras säkerhet. EU och
dess medlemsstater är skyldiga att skydda
unionsmedborgarna och samtidigt
säkerställa respekten för deras
grundläggande rättigheter och friheter vid
utformningen och genomförandet av
säkerhetsåtgärderna. Principerna om
nödvändighet och proportionalitet måste
vara övergripande principer på detta
område så att de åtgärder som genomförs
inte påverkar de medborgerliga
friheterna.

Ab. Den senaste tidens islamska
terroristattentat i Paris, Bryssel, London
och Köpenhamn innebär att
nationalstaterna måste skydda sina
medborgare. Det är oerhört beklagligt att
EU hindrar nationalstaterna att göra just
detta, genom att ställa upp otaliga hinder
inom området grundläggande rättigheter,
något som dessvärre verkar bli till nytta
endast för olagligt inresande personer,
brottslingar och terrorister, och inte för
laglydiga medborgare i Europas suveräna
länder.
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Förslag till resolution
Skäl Ac
Förslag till resolution

Ändringsförslag

Ac. Tusentals människor dör i
Medelhavet på ett sätt som saknar
motstycke, vilket leder till ett stort ansvar
för EU att göra livräddande insatser,
stoppa människohandlare, tillhandahålla
lagliga vägar för migranter och bistå och
skydda asylsökande och flyktingar.

Ac. Hundratusentals olagliga invandrare
fraktas in till EU via Medelhavet på ett
sätt som saknar motstycke, vilket leder till
ett stort ansvar för Italien, Grekland,
Spanien och Malta att hejda inflödet av
olagliga migranter och terrorister, stoppa
människohandlare, ordna så att olagliga
migranter sänds raka vägen tillbaka till
sina ursprungs- eller transitländer och
bistå asylsökande och flyktingar med att
söka asyl i regionen.
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Förslag till resolution
Skäl Ad
Förslag till resolution

Ändringsförslag

Ad. Omkring 3 500 migranter dog eller
anmäldes försvunna 2014 när de försökte
ta sig till europeiskt territorium, vilket gör
att antalet döda och försvunna uppgår till
nära 30 000 de senaste tjugo åren.
Migrationsvägen till Europa har enligt
Internationella organisationen för
migration blivit världens farligaste väg för
migranter.

Ad. Under 2014 gjordes 625 920
asylansökningar, vilket gör att antalet
asylansökningar uppgår till nära
2 500 0001a de senaste sju åren.
Migrationsvägen till Australien har enligt
Internationella organisationen för
migration blivit världens tryggaste väg för
migranter, i och med att inga migranter
drunknat under vare sig 2014 eller 2015
och alla omplacerats under trygga former,
utan att bli en börda för Australien och
dess medborgare. Parlamentet stöder
starkt Italiens, Greklands, Spaniens och
Maltas insatser för att genomföra
Australiens modell.
__________________
1a

Eurostat-uppgifter från 2008-2014.
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Förslag till resolution
Punkt 40
Förslag till resolution

Ändringsförslag

40. Europaparlamentet erinrar om
artikel 10 i stadgan, som skyddar tanke-,
samvets- och religionsfriheten, bland annat
friheten att utöva religion efter eget val och
friheten att byta religion eller övertygelse.
Parlamentet anser att detta också omfattar
frihet för icke-troende och fördömer alla
former av diskriminering eller intolerans
och efterlyser ett förbud mot all
diskriminering på sådana grunder.
Parlamentet beklagar djupt den senaste
tidens fall av diskriminering och våld av
antisemitisk och islamofobisk karaktär och
uppmanar medlemsstaterna, inklusive de
regionala myndigheterna, att med alla
tillbudsstående medel skydda religionsoch trosfriheten, och att arbeta för tolerans
och interkulturell dialog med hjälp av ett
effektivt politiskt beslutsfattande, där
politiken mot diskriminering vid behov
förstärks. Europaparlamentet erinrar om
vikten av en neutral och konfessionslös stat
för att motverka all slags diskriminering av
religiösa, ateistiska eller agnostiska
befolkningsgrupper och som garanterar
likabehandling för alla religioner och
trosuppfattningar. Parlamentet uttrycker sin
oro över man inom Europeiska unionen
tillämpar lagar mot hädelse och smädelse
av religion, som allvarligt kan påverka på
yttrandefriheten, och uppmanar med kraft

40. Europaparlamentet erinrar om
artikel 10 i stadgan, som skyddar tanke-,
samvets- och religionsfriheten, bland annat
friheten att utöva religion efter eget val och
friheten att byta religion eller övertygelse.
Parlamentet anser att detta också omfattar
frihet för icke-troende och fördömer alla
former av diskriminering eller intolerans
och efterlyser ett förbud mot all
diskriminering på sådana grunder.
Parlamentet beklagar djupt den senaste
tidens fall av diskriminering och våld av
antisemitisk och kristendomsfientlig
karaktär och uppmanar medlemsstaterna,
inklusive de regionala myndigheterna, att
med alla tillbudsstående medel skydda
religions- och trosfriheten, och att arbeta
för tolerans och interkulturell dialog med
hjälp av ett effektivt politiskt
beslutsfattande, där politiken mot
diskriminering vid behov förstärks.
Europaparlamentet erinrar om vikten av en
neutral och konfessionslös stat för att
motverka all slags diskriminering av
religiösa, ateistiska eller agnostiska
befolkningsgrupper och som garanterar
likabehandling för alla religioner och
trosuppfattningar. Parlamentet uttrycker sin
oro över man inom Europeiska unionen
tillämpar lagar mot hädelse och smädelse
av religion, som allvarligt kan påverka på
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medlemsstaterna att avskaffa dem.
Europaparlamentet fördömer skarpt
attackerna mot gudstjänstlokaler och
uppmanar medlemsstaterna att inte låta
dessa brott förbli ostraffade.

yttrandefriheten, och uppmanar med kraft
medlemsstaterna att avskaffa dem.
Europaparlamentet fördömer skarpt
attackerna mot gudstjänstlokaler och
uppmanar medlemsstaterna att inte låta
dessa brott förbli ostraffade.
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Förslag till resolution
Punkt 106
Förslag till resolution

Ändringsförslag

106. Europaparlamentet beklagar
incidenter i form av hatpropaganda eller
hatbrott som grundas på rasism,
främlingsfientlighet, religiös intolerans
eller fördomar mot en persons
funktionsnedsättning, sexuella läggning
eller könsidentitet, något som förekommer
dagligen i EU. Parlamentet uppmanar
medlemsstaterna att skydda
grundläggande rättigheter och att främja
förståelse, acceptans och tolerans mellan
olika befolkningsgrupper på deras
territorium. Parlamentet uppmanar EU
att prioritera kampen mot hatbrott vid
utformningen av en EU-politik mot
diskriminering och på det rättsliga
området. Parlamentet uppmanar
kommissionen och medlemsstaterna att
trappa upp kampen mot hatbrott och
diskriminerande attityder och beteenden
genom att utveckla en heltäckande
strategi för att bekämpa hatbrott, våld som
bygger på fördomar och diskriminering.

106. Europaparlamentet beklagar att de
infödda européernas rätt till
yttrandefrihet hamnat i farozonen på
grund av intoleranta och aggressiva
åsikter från minoritetshåll, som stöds av
en grupp kulturrelativister. Parlamentet
beklagar att minoriteter framställs som
offer när deras medeltida åsikter, seder
och bruk kritiseras, samt att de som
kommer med kritiken beskylls för
hatpropaganda, rasism,
främlingsfientlighet, islamofobi, afrofobi,
antiziganism, hets mot folkgrupp och
annat orwellskt nyspråk, vilket ju kränker
deras rätt till yttrandefrihet.
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