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Situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015 

2016/2009(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning Y 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Y. der henviser til, at vold mod kvinder er 

en overtrædelse af de grundlæggende 

rettigheder, som berører alle samfundslag 

uanset alder, uddannelse, indkomst, social 

position eller oprindelses- eller 

bopælsland; der henviser til, at ulighed 

mellem kønnene og kønsbaserede 

stereotyper øger risikoen for vold og 

andre former for udnyttelse og hindrer 

kvinder i til fulde at deltage i alle livets 

aspekter; 

Y. der henviser til, at vold mod kvinder er 

blevet mere udbredt i Europa som følge af 

masseindvandringen, hvilket kom til 

udtryk i forbindelse med de omfattende 

angreb på kvinder i Køln og andre 

europæiske byer nytårsaften; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. bemærker med beklagelse, at der har 

været tilfælde af krænkelser af migranters 

og flygtninges grundlæggende rettigheder 

ved EU's ydre grænser, og gentager, at 

alle mennesker har ret til at udøve deres 

menneskerettigheder; understreger den 

grundlæggende ret til at søge asyl; 

opfordrer EU og medlemsstaterne til at 

afsætte tilstrækkelige midler til at skabe 

sikre og lovlige ruter for asylansøgere for 

at undergrave menneskehandlernes og 

menneskesmuglernes forretningsmodel og 

forhindre mange mennesker i at begive 

sig ud på farlige ruter; erindrer om, at 

redning af menneskeliv er en 

solidaritetstilkendegivelse over for de 

mennesker, hvis liv er i fare, men at det 

også er en retlig forpligtelse; opfordrer 

medlemsstaterne og EU-institutionerne til 

at respektere folkeretten og EU-retten 

samt Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder ved udførelsen 

af grænsebevogtning og asylprocedurer; 

konstaterer, at fysiske personer eller 

ngo'er, som reelt yder bistand til nødstedte 

personer, ikke bør udsættes for at blive 

straffet for at yde en sådan bistand; 

25. understreger, at asyl bør gives i den 

ansøgende persons region; opfordrer EU 

og medlemsstaterne til at ophøre med at 

legitimere menneskehandlernes og 

smuglernes forretningsmodel ved at 

nægte at tilbagesende migranter til sikre 

steder i den region, de er rejst fra; 

Or. en 
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Punkt 53 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

53. er bekymret over stigende racisme og 

fremmedhad i form af afrofobi, romahad, 

antisemitisme, islamofobi og fjendtlighed 

over for migranter; opfordrer 

medlemsstaterne til at beskytte tanke-, 

samvittigheds-, religions- og trosfriheden; 

opfordrer indtrængende EU og 

medlemsstaterne til at indskrive 

multidiskrimination i 

ligestillingspolitikkerne; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

intensivere arbejdet med at udveksle 

bedste praksis og styrke deres samarbejde 

om bekæmpelse af racisme, fremmedhad, 

homofobi, transfobi og andre former for 

intolerance med fuld inddragelse af 

relevante interessehavere, f.eks. Agenturet 

for Grundlæggende Rettigheder; 

53. anerkender, at den offentlige opinion i 

medlemsstaterne i stigende grad er 

bekymret over masseindvandring, 

kriminalitet, islamisk ekstremisme og 

terrorisme; understreger, at disse 

bekymringer er legitime og skal 

håndteres;  

Or. en 
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Punkt 57 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

57. er bekymret over den øgede forekomst 

af hadefuld sprogbrug på internettet; 

opfordrer medlemsstaterne til at indføre 

en simpel procedure, der giver borgerne 

mulighed for at indberette hadefuldt 

indhold på internettet; glæder sig over 

Kommissionens meddelelse om 

adfærdskodeksen til bekæmpelse af 

ulovlige hadske ytringer online og 

tilskynder til, at denne kodeks overholdes, 

og til, at der fortsat gøres bestræbelser på 

at styrke samarbejdet med den private 

sektor og civilsamfundet; erindrer om, at 

de foranstaltninger, der træffes i denne 

forbindelse, ikke må stride mod 

grundlæggende principper vedrørende 

retten til ytringsfrihed, navnlig 

pressefriheden; 

57. fordømmer, at kritikken af 

masseimmigration systematisk betegnes 

som "hadefuld tale"; understreger, at 

ytringsfriheden skal opretholdes og 

beskyttes på internettet og andre steder; 

Or. en 

 

 


