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7.12.2016 A8-0345/5 

Ändringsförslag  5 

Lorenzo Fontana 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0345/2016 

József Nagy 

Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 

2016/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Y 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Y. Våld mot kvinnor är en kränkning av 

de grundläggande rättigheterna som 

drabbar alla delar av samhället, oavsett 

ålder, utbildning, inkomst, social ställning 

och ursprungs- eller bosättningsland. 

Bristande jämställdhet och 

könsstereotyper ökar risken för våld och 

andra former av utnyttjande och hindrar 

kvinnor från att delta fullt ut i alla 

områden av livet. 

Y. Våld mot kvinnor har blivit vanligare i 

Europa till följd av massinvandringen, 

något som framgår av de omfattande 

angreppen på kvinnor i Köln och andra 

europeiska städer på nyårsaftonen.  

Or. en 



 

AM\1112054SV.docx  PE596.605v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.12.2016 A8-0345/6 

Ändringsförslag  6 

Lorenzo Fontana 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0345/2016 

József Nagy 

Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 

2016/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet konstaterar 

bekymrat incidenterna med kränkningar 

av migranters och flyktingars 

grundläggande rättigheter vid EU:s yttre 

gränser, och upprepar att alla människor 

har rätt att åtnjuta sina mänskliga 

rättigheter. Parlamentet påminner om att 

rätten att söka asyl är en grundläggande 

rättighet. EU och medlemsstaterna 

uppmuntras att avsätta tillräckliga 

resurser för att skapa säkra och lagliga 

vägar för asylsökande, i syfte att slå 

undan benen för människohandlarnas 

och människosmugglarnas affärsmodell 

och förhindra många människor från att 

ta risken att välja farliga vägar. Att rädda 

liv är en solidarisk handling mot dem som 

är i fara men också en rättslig skyldighet. 

Medlemsstaterna och EU-institutionerna 

uppmanas att vid genomförandet av 

gränsbevakningsinsatser och 

asylförfaranden respektera folkrätten och 

EU-lagstiftningen samt Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Fysiska personer eller icke-

statliga organisationer som verkligen 

undsätter personer i sjönöd bör inte 

riskera att bestraffas för sina insatser. 

25. Europaparlamentet betonar att asyl bör 

beviljas i de regioner som de asylsökande 

kommer ifrån. Parlamentet uppmanar EU 

och medlemsstaterna att sluta vägra 

återsända migranter till säkra platser i 

utreseregionen, eftersom detta innebär ett 

ja till den företagsmodell som 

representeras av nätverk och smugglare 

som bedriver människohandel. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/7 

Ändringsförslag  7 

Lorenzo Fontana 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0345/2016 

József Nagy 

Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 

2016/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 53 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

53. Europaparlamentet ser med oro på 

ökningen av rasism och 

främlingsfientlighet i form av afrofobi, 

antiziganism, antisemitism, islamofobi 

och fientlighet mot migranter. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att skydda 

tanke-, samvets- och religions- eller 

trosfriheten. EU och dess medlemsstater 

uppmanas kraftfullt att låta strategierna 

för jämlikhet även omfatta flerfaldig 

diskriminering. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

intensifiera arbetet med att utbyta bästa 

praxis och att stärka sitt samarbete i 

kampen mot rasism, främlingsfientlighet, 

homofobi, transfobi och andra former av 

intolerans, med full delaktighet av det 

civila samhället och med bidrag från 

relevanta aktörer, till exempel byrån för 

grundläggande rättigheter. 

53. Europaparlamentet erkänner att 

folkopinionen i medlemsstaterna oroar sig 

alltmer för massinvandring, brott och 

islamisk extremism och terrorism.  

Parlamentet betonar att denna oro är 

befogad och behöver åtgärdas.  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/8 

Ändringsförslag  8 

Lorenzo Fontana 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0345/2016 

József Nagy 

Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 

2016/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 57 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

57. Europaparlamentet är oroat över det 

ökande näthatet. Parlamentet 

rekommenderar att medlemsstaterna 

inrättar ett enkelt förfarande så att 

allmänheten lätt kan anmäla näthat. 

Parlamentet välkomnar kommissionens 

tillkännagivande av uppförandekoden om 

motverkande av olaglig hatpropaganda på 

nätet och uppmuntrar till efterföljd av 

denna samt till fortsatta ansträngningar 

för att stärka samarbetet med den privata 

sektorn och det civila samhället. 

Parlamentet påminner om att åtgärder 

som vidtas i detta avseende inte bör stå i 

strid med de grundläggande principer som 

rör yttrandefriheten, i synnerhet 

tryckfriheten. 

57. Europaparlamentet fördömer att kritik 

av massinvandringen systematiskt 

betecknas som ”hatpropaganda”. 

Parlamentet betonar att yttrandefriheten 

måste upprätthållas och skyddas, både på 

internet och annorstädes. 

Or. en 

 

 


