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Ändringsförslag 3
Morten Messerschmidt
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet
(2018/2111(INI))

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. EU har haft problem med att 
hantera ett antal kriser med betydande 
socioekonomiska konsekvenser, vilket har 
lett till en framväxt av populistiska och 
nationalistiska ideologier baserade på 
exklusiva identiteter och rasistiska 
kriterier som står i strid med europeiska 
värden.

D. EU har haft problem med att 
hantera ett antal kriser med betydande 
socioekonomiska konsekvenser, vilket 
förståeligt nog har lett till ökat stöd hos 
allmänheten för politiska partier som har 
som mål att skydda sina nationella 
demokratier, kulturer och identiteter 
genom att motsätta sig ytterligare 
överstatlig integration och som strävar 
efter ett reformerat EU som respekterar 
alla sina medlemsstater lika och fullt ut 
och följer principerna om subsidiaritet, 
proportionalitet och tilldelade 
befogenheter, såsom föreskrivs i artikel 5 i 
EU-fördraget.

Or. en
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Ändringsförslag 4
Morten Messerschmidt
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet
(2018/2111(INI))

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påminner om att 
EU-medborgarskapet är ett komplement till 
medborgarskap i en medlemsstat. 
Parlamentet understryker att EU-
medborgarskapet gör det möjligt för 
medborgarna att ha flera identiteter som 
kompletterar varandra, och att 
exkluderande nationalism och 
populistiska ideologier undergräver denna 
möjlighet. Utövandet av ett aktivt 
medborgarskap och uppmuntran till 
medborgardeltagande är avgörande för att 
stärka känslan av att tillhöra ett politiskt 
projekt för att främja utvecklingen av en 
gemensam känsla av europeisk identitet, 
ömsesidig förståelse, interkulturell dialog 
och transnationellt samarbete samt för att 
bygga öppna, inkluderande, 
sammanhållna och motståndskraftiga 
samhällen.

2. Europaparlamentet påminner om att 
EU-medborgarskapet är ett komplement till 
medborgarskap i en medlemsstat. 
Parlamentet understryker att EU-
medborgarskapet saknar genklang bland 
många EU-medborgare eftersom de 
känner att de står långt ifrån den politiska 
ideologi som är den drivande kraften 
bakom den djupt oroande visionen om 
ytterligare politisk integration på 
bekostnad av nationell suveränitet i brist 
på ett ”europeiskt demos”.

Or. en
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6.2.2019 A8-0041/5

Ändringsförslag 5
Morten Messerschmidt
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet
(2018/2111(INI))

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet är bekymrat 
över den nedåtgående trenden när det 
gäller valdeltagandet i både nationella val 
och val till Europaparlamentet, särskilt 
bland unga. Parlamentet är övertygat om 
att förstärkningen av EU:s offentliga sfär 
och ett fullständigt genomförande av EU-
medborgarskapet har potential att bidra 
till att vända nedgången genom att öka 
medborgarnas känsla av tillhörighet till 
en europeisk gemenskap och stärka den 
representativa demokratin.

8. Europaparlamentet är bekymrat 
över den nedåtgående trenden när det 
gäller valdeltagandet i både nationella val 
och val till Europaparlamentet, särskilt 
bland unga. Parlamentet är övertygat om 
att det rätta sättet att få medborgarna att 
på nytt bli engagerade i det europeiska 
projektet är att omstrukturera EU så att 
det enbart fokuserar på områden där det 
kan tillföra mervärde samt att 
återupprätta förtroendet för EU:s 
institutioner mot bakgrund av den senaste 
tidens skandaler, såsom utnämningen av 
Martin Selmayr till kommissionens 
generalsekreterare.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Morten Messerschmidt
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet
(2018/2111(INI))

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
gränsöverskridande listor har potential att 
förstärka EU:s offentliga sfär inom 
ramen för EU-valet genom att främja en 
EU-omfattande debatt baserad på EU-
relaterad politik i stället för att basera 
valkampanjen på nationella frågor.

9. Europaparlamentet påminner om att 
förslaget om att införa gränsöverskridande 
listor förkastades i februari 2018 helt och 
hållet av parlamentet. Parlamentet 
påminner om att gränsöverskridande 
listor ger upphov till allvarliga farhågor 
om ledamöternas legitimitet och 
ansvarsskyldighet i brist på ett ”europeiskt 
demos”, att de inte ens finns i någon 
nuvarande federal stat och att de skulle få 
medborgarna att känna sig ännu mer 
avskärmade från och skeptiska mot EU.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Morten Messerschmidt
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet
(2018/2111(INI))

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 13a. Europaparlamentet påminner om 
att den ökade integreringen av 
socialbidrag för medborgare som arbetar 
utanför den egna medlemsstaten, och dess 
införande som en grundläggande 
rättighet, har lett till allvarligt missnöje 
med EU:s institutioner och gjort att EU:s 
respekt för demokratiska värden har 
ifrågasatts. Parlamentet betonar att det 
finns en rättslig och demokratisk 
diskrepans i de EU-institutioner som 
reglerar familje- och socialpolitiken, 
eftersom dessa traditionellt betraktats som 
frågor som bör behandlas på 
medlemsstatsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 8
Morten Messerschmidt
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet
(2018/2111(INI))

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 15a. Europaparlamentet understryker 
att återinförandet av nationella 
gränskontroller, med full respekt för 
mänskliga rättigheter, i de allra flesta fall 
har varit både nödvändigt och 
framgångsrikt, eftersom det har stoppat 
irreguljär migration, olaglig narkotika 
och olagliga vapen från att korsa 
medlemsstaternas gränser. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att respektera de medlemsstater som valt 
att kontrollera sina gränser för hela 
unionens bästa.

Or. en


