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6.2.2019 A8-0051/1

Ändringsförslag 1
Morten Messerschmidt
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i 
EU:s institutionella ram
(2017/2089(INI))

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 27a. Europaparlamentet understryker 
att återinförandet av nationella 
gränskontroller, med full respekt för 
mänskliga rättigheter, i de allra flesta fall 
har varit nödvändigt och framgångsrikt, 
eftersom det har hindrat irreguljära 
migranter, olaglig narkotika och olagliga 
vapen från att färdas från en medlemsstat 
till en annan. I detta avseende uppmanar 
parlamentet kommissionen att respektera 
de medlemsstater som väljer att 
kontrollera sina gränser, för hela 
unionens bästa intresse.

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/2

Ändringsförslag 2
Morten Messerschmidt
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i 
EU:s institutionella ram
(2017/2089(INI))

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet påminner om att 
EU enligt artikel 6 i EU-fördraget är 
skyldigt att ansluta sig till 
Europakonventionen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vidta 
nödvändiga åtgärder för att undanröja de 
rättsliga hindren för slutförandet av 
anslutningsprocessen, och att lägga fram 
ett nytt utkast till avtal om unionens 
anslutning till Europakonventionen med 
positiva lösningar på de invändningar som 
EU-domstolen framförde i sitt yttrande 
2/13 av den 18 december 2014. 
Parlamentet anser att slutförandet skulle 
medföra ytterligare åtgärder till skydd för 
EU:s medborgares och invånares 
grundläggande rättigheter och 
tillhandahålla ytterligare en mekanism för 
upprätthållande av mänskliga rättigheter, 
nämligen möjligheten att inge ett klagomål 
till Europadomstolen vid en kränkning av 
mänskliga rättigheter i samband med en 
EU-institutions eller en medlemsstats 
agerande som omfattas av konventionen. 
Parlamentet anser dessutom att 
Europadomstolens rättspraxis kommer att 
ge ytterligare underlag för nuvarande och 
framtida EU-åtgärder när det gäller 
respekten för och främjandet av mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter på 
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områdena för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, 
utöver domstolens rättspraxis på detta 
område. 

områdena för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, 
utöver domstolens rättspraxis på detta 
område. Parlamentet beklagar i detta 
avseende att EU-domstolen fortfarande 
inte har beviljat domarna rätten att fritt 
uttrycka avvikande åsikter, vilket är 
motstridigt med den alltmer politiska roll 
som domstolens beslut spelar. 
Parlamentet uttrycker tvivel om huruvida 
denna politik är försvarbar i en modern 
demokrati. Parlamentet noterar att 
Europadomstolen i Strasbourg i många år 
har haft som praxis att tillåta avvikande 
åsikter, vilket har lett till bättre och 
tydligare rättspraxis.

Or. en


