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Ændringsforslag 1
Morten Messerschmidt
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for 
EU’s institutionelle rammer
(2017/2089(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 27 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 27a. understreger, at genindførelsen af 
national grænsekontrol med fuld respekt 
for menneskerettighederne i langt de 
fleste tilfælde har været en nødvendighed 
og en succes, da den har forhindret 
ulovlige migranter, narkotika og våben i 
at bevæge sig mellem medlemsstaterne; 
opfordrer i denne henseende 
Kommissionen til at respektere de 
medlemsstater, der vælger at kontrollere 
deres grænser, i hele Unionens interesse;

Or. en
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Betænkning A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for 
EU’s institutionelle rammer
(2017/2089(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. minder om forpligtelsen i artikel 6 i 
TEU til at tiltræde EMRK; anmoder 
Kommissionen om at tage de nødvendige 
skridt til at fjerne de retlige hindringer, der 
forhindrer, at tiltrædelsesprocessen 
afsluttes, og til at fremlægge et nyt udkast 
til en aftale om Unionens tiltrædelse af 
EMRK, der tilvejebringer positive 
løsninger på de indvendinger, som 
Domstolen fremførte i udtalelse 2/13 af 18. 
december 2014; mener, at fuldførelsen 
heraf vil indføre yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af 
de grundlæggende rettigheder for borgere 
og fastboende i Unionen og tilvejebringe 
endnu en mekanisme til håndhævelse af 
menneskerettighederne, nemlig 
muligheden for at klage til 
Menneskerettighedsdomstolen over en EU-
institutions eller en medlemsstats handling, 
som indebærer en krænkelse af 
menneskerettighederne, i forbindelse med 
gennemførelse af EU-lovgivning, såfremt 
spørgsmålet hører ind under EMRK; er 
desuden af den opfattelse, at 
Menneskerettighedsdomstolens retspraksis 
dermed vil give et ekstra input til EU's 
nuværende og fremtidige indsats for 
overholdelse og fremme af grundlæggende 
frihedsrettigheder på områderne borgerlige 

28. minder om forpligtelsen i artikel 6 i 
TEU til at tiltræde EMRK; anmoder 
Kommissionen om at tage de nødvendige 
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overholdelse og fremme af grundlæggende 
frihedsrettigheder på områderne borgerlige 
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rettigheder og retlige og indre anliggender 
som supplement til Domstolens retspraksis 
på dette område; 

rettigheder og retlige og indre anliggender 
som supplement til Domstolens retspraksis 
på dette område; beklager, set i dette 
perspektiv, at Domstolen stadig ikke har 
givet dommerne ret til frit at fremsætte 
afvigende udtalelser, hvilket er i modstrid 
med den stadig mere politiske rolle, som 
Domstolens afgørelser spiller; udtrykker 
tvivl om, hvorvidt denne politik kan 
forsvares i et moderne demokrati; 
bemærker, at 
Menneskerettighedsdomstolen i 
Strasbourg i mange år har haft en praksis 
med at tillade afvigende udtalelser, hvilket 
har ført til en bedre og klarere 
retspraksis;

Or. en


