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21.2.2018 A8-0025/27 

Ändringsförslag  27 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 

2017/2125(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 6a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av de relevanta 

resolutionerna från Europarådets 

parlamentariska församling, 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/28 

Ändringsförslag  28 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 

2017/2125(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ua (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ua. ”Interinstitutionella avtal kan få 

rättslig verkan endast EU-institutionerna 

emellan. De utgör således inte några 

icke-bindande instrument i bemärkelsen 

rättslig verkan gentemot tredje part 

[d.v.s enskilda medlemsstater].” (Punkt 15 

i parlamentets resolution av den 4 

september 2007 om institutionella och 

rättsliga konsekvenser av användningen 

av icke bindande instrument 

(2007/2028/INI)) 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/29 

Ändringsförslag  29 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 

2017/2125(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ub (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ub. Kristna flyktingar i förläggningar 

för asylsökande i medlemsstaterna utsätts 

för angrepp och rentav dödshot från 

fanatiska muslimer som lever efter 

sharialagstiftning. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/30 

Ändringsförslag  30 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 

2017/2125(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Uc (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Uc. I artikel 4.2 i EU-fördraget 

föreskrivs att ”[u]nionen ska respektera 

medlemsstaternas likhet inför fördragen 

samt deras nationella identitet, som 

kommer till uttryck i deras politiska och 

konstitutionella grundstrukturer, 

inbegripet det regionala och lokala 

självstyret. Den ska respektera deras 

väsentliga statliga funktioner, särskilt 

funktioner vars syfte är att hävda deras 

territoriella integritet, upprätthålla lag 

och ordning och skydda den nationella 

säkerheten. I synnerhet ska den 

nationella säkerheten också i 

fortsättningen vara varje medlemsstats 

eget ansvar.” 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/31 

Ändringsförslag  31 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 

2017/2125(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet slår fast att 

varken den nationella suveräniteten eller 

subsidiaritetsprincipen kan berättiga eller 

legitimera en systematisk vägran från en 

medlemsstats sida att hålla sig till 

Europeiska unionens grundläggande 

värden, som låg till grund för de inledande 

artiklarna i fördragen, som varje 

medlemsstat frivilligt har ställt sig bakom 

och förbundit sig att respektera. 

1. Europaparlamentet slår fast att 

varken den nationella suveräniteten eller 

subsidiaritetsprincipen kan berättiga eller 

legitimera en systematisk vägran från en 

medlemsstats sida att hålla sig till 

Europeiska unionens grundläggande 

värden, som låg till grund för de inledande 

artiklarna i fördragen, som varje 

medlemsstat frivilligt har ställt sig bakom 

och förbundit sig att respektera. 

Parlamentet slår också fast att 

fastställandet av centrala värden och 

principer är en levande och fortlöpande 

process och bör ske på grundval av 

människans värdighet och med hänsyn till 

den särskilda etiska grundsynen i 

samhället i varje medlemsstat. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/32 

Ändringsförslag  32 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 

2017/2125(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet understryker 

att ensidiga tolkningar av principen om 

icke-diskriminering måste undvikas, och 

avvisar försöket att ge artikel 21 i stadgan 

om de grundläggande rättigheterna en 

mer framträdande plats än andra (lika 

viktiga) bestämmelser i stadgan. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/33 

Ändringsförslag  33 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 

2017/2125(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1b. Europaparlamentet påminner om 

att artikel 67 i EUF-fördraget föreskriver 

att ”[u]nionen ska utgöra ett område med 

frihet, säkerhet och rättvisa med respekt 

för de grundläggande rättigheterna och 

de olika rättssystemen och rättsliga 

traditionerna i medlemsstaterna”. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/34 

Ändringsförslag  34 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 

2017/2125(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1c. Europaparlamentet påminner om 

att artikel 4.2 i EU-fördraget föreskriver 

att ”[u]nionen ska respektera 

medlemsstaternas likhet inför fördragen 

samt deras nationella identitet, som 

kommer till uttryck i deras politiska och 

konstitutionella grundstrukturer, 

inbegripet det regionala och lokala 

självstyret. Den ska respektera deras 

väsentliga statliga funktioner, särskilt 

funktioner vars syfte är att hävda deras 

territoriella integritet, upprätthålla lag 

och ordning och skydda den nationella 

säkerheten. I synnerhet ska den 

nationella säkerheten också i 

fortsättningen vara varje medlemsstats 

eget ansvar.” 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/35 

Ändringsförslag  35 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 

2017/2125(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

staters efterlevnad av 

Köpenhamnskriterierna vid tidpunkten för 

deras anslutning till EU måste bli föremål 

för löpande övervakning och en ständig 

dialog inom och mellan parlamentet, 

kommissionen och rådet. 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

staters efterlevnad av 

Köpenhamnskriterierna vid tidpunkten för 

deras anslutning till EU måste bli föremål 

för löpande övervakning och en ständig 

dialog inom och mellan parlamentet, 

kommissionen och rådet. Parlamentet 

konstaterar att den större frågan är om 

EU-institutionerna, särskilt parlamentet 

och kommissionen, har rätt att kräva att 

medlemsstaterna genomför en 

konsekvensbedömning avseende 

ytterligare skyldigheter när de genomför 

Köpenhamnskriterierna och 

EU:s lagstiftning om grundläggande 

rättigheter. 

Or. en 

 

 


