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21.2.2018 A8-0025/37 

Ändringsförslag  37 

Jörg Meuthen, 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 17a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  17a. Europaparlamentet kräver att 

asylansökningar ska lämnas in på 

EU-medlemsstaternas ambassader i de 

asylsökandes ursprungsländer och 

behandlas av de berörda nationella 

myndigheterna, eller på centraliserade 

mottagningsanläggningar som inrättas 

under EU:s eller UNHCR:s överinseende. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/38 

Ändringsförslag  38 

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 17b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  17b. Europaparlamentet konstaterar att 

åtskillnad måste göras mellan offer för 

politisk förföljelse och (krigs)flyktingar 

som omedelbart före sin ankomst till EU 

konfronterats med verkliga faror till följd 

av krig, å ena sidan, och irreguljära 

migranter, å andra sidan. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/39 

Ändringsförslag  39 

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 18a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  18a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

göra ett fast åtagande att bekämpa 

religiös intolerans och våld mot kristna 

och att mer ingående dokumentera fall av 

diskriminering och våld mot kristna 

flyktingar. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/40 

Ändringsförslag  40 

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 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet uppmanar EU 

och medlemsstaterna att ställa solidariteten 

och respekten för migranters och 

asylsökandes grundläggande rättigheter i 

centrum för EU:s migrationspolitik. 

20. Europaparlamentet uppmanar EU 

och medlemsstaterna att ställa solidariteten 

och respekten för migranters och 

asylsökandes grundläggande rättigheter i 

centrum för EU:s migrationspolitik. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaternas 

regeringar att vid hanteringen av 

flyktingkrisen koncentrera sig på de 

verkligt viktiga problemen. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/41 

Ändringsförslag  41 

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 20a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  20a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att införa snabbare och 

effektivare förfaranden för återsändande 

av asylsökande vilkas ansökningar 

avslagits. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/42 

Ändringsförslag  42 

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 23a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  23a. Europaparlamentet understryker 

att det är ett utmärkande drag för alla 

medlemsstaters nationella suveränitet att 

de själva kan bestämma över arten och 

omfattningen av invandringen. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/43 

Ändringsförslag  43 

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 37a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  37a. Europaparlamentet är djupt oroat 

över att begreppet ”hatpropaganda” allt 

oftare åberopas och används som redskap 

av somliga minoritetsgrupper för att på ett 

oacceptabelt sätt begränsa legitima 

uttryck för yttrandefriheten, 

religionsfriheten och samvetsfriheten. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/44 

Ändringsförslag  44 

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 48a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  48a. Europaparlamentet erinrar om att 

den grundläggande rätten till vägran av 

samvetsskäl fastslås i artikel 10.2 i 

EU-stadgan om de grundläggande 

rättigheterna och att utövandet av vägran 

av samvetsskäl regleras tillfredsställande i 

EU:s medlemsstater genom omfattande 

och tydliga rättsliga och politiska ramar. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/45 

Ändringsförslag  45 

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 59 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

59. Europaparlamentet uppmuntrar till 

införande av utbildning om värdet av 

tolerans i skolornas läroplaner i syfte att ge 

eleverna de verktyg de behöver för att 

identifiera alla former av diskriminering, 

vare sig denna är riktad mot muslimer, 

judar, afrikaner, romer eller hbti-personer 

eller mot någon annan minoritet. 

59. Europaparlamentet uppmuntrar till 

införande av utbildning om värdet av 

tolerans i skolornas läroplaner i syfte att ge 

eleverna de verktyg de behöver för att 

identifiera alla former av diskriminering, 

vare sig denna är riktad mot muslimer, 

judar, afrikaner, romer eller hbti-personer 

eller mot någon annan minoritet. 

Parlamentet påminner om att 

huvudansvaret för ett barns fostran i 

första hand vilar på dess föräldrar. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/46 

Ändringsförslag  46 

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 59a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  59a. När det gäller barnets rättigheter 

måste fullständig hänsyn tas till att den 

vägledande roll som mödrar och fäder har 

gentemot sina barn och deras unika och 

privilegierade ställning för att slå vakt om 

barnets bästa väger tyngre än något 

annat. Europaparlamentet påpekar vidare 

en harmonisk och fullständig utveckling 

av barnets personlighet och skyddet av 

barnets psykologiska integritet måste 

ägnas särskild uppmärksamhet. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/47 

Ändringsförslag  47 

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 75a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  75a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att vidta riktade åtgärder 

för att se till att kvinnor har rättvis 

tillgång till offentliga hälso- och 

sjukvårdssystem – i synnerhet primärvård, 

inbegripet skydd av gravida, 

barnafödande eller ammande mödrar och 

deras barn före och efter födseln – samt 

gynekologisk vård och förlossningsvård 

enligt Världshälsoorganisationens 

definitioner. 

Or. en 



 

AM\1146500SV.docx  PE616.048v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

21.2.2018 A8-0025/48 

Ändringsförslag  48 

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 85a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  85a. Europaparlamentet betonar att 

genomförandet av politiken för de 

grundläggande rättigheterna måste 

respektera Europeiska unionens, dess 

organs och medlemsstaternas 

behörigheter. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/49 

Ändringsförslag  49 

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 48b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  48b. Europaparlamentet påminner om 

att vägran av samvetsskäl regleras 

tillfredsställande i det stora flertalet av 

Europarådets medlemsstater. Det finns 

omfattande och tydliga rättsliga och 

politiska ramar för vårdgivares utövande 

av vägran av samvetsskäl vilka 

säkerställer att intressena och 

rättigheterna för personer som söker 

laglig sjukvård respekteras, skyddas och 

uppfylls.1 

 

_________________________________ 

1 Europarådets parlamentariska 

församlings resolution 1763 (2010), 

punkt 3. 

Or. en 

 

 


