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Ændringsforslag 3
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-Gruppen
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
for GUE/NGL-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 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. anerkender de mange vigtige skridt, 
som EU-institutionerne har taget for at 
integrere chartret i EU's lovgivnings- og 
beslutningsprocesser; bemærker, at 
chartrets vigtigste rolle er at sikre, at EU-
lovgivningen er i fuldstændig 
overensstemmelse med de rettigheder og 
principper, der er nedfældet i det, og 
erkender de vanskeligheder, der er 
forbundet med aktivt at fremme dem og 
sikre, at de virkeliggøres;

2. anerkender de mange vigtige skridt, 
som EU-institutionerne har taget for at 
integrere chartret i EU's lovgivnings- og 
beslutningsprocesser; bemærker, at det er 
afgørende at sikre, at EU-lovgivningen er i 
fuldstændig overensstemmelse med de 
rettigheder og principper, der er nedfældet i 
det;

Or. en
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Ændringsforslag 4
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-Gruppen
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
for GUE/NGL-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 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. fremhæver behovet for et tæt 
samarbejde med EIGE i dets rolle som 
formidler af præcise metodiske værktøjer 
og med henblik på en mere effektiv 
gennemførelse af integration af 
kønsaspektet i EU's lovgivnings- og 
beslutningsprocesser;

Or. en
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Ændringsforslag 5
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-Gruppen
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
for GUE/NGL-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 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. opfordrer Kommissionen til at 
sørge for omfattende konsekvensanalyser 
gennem en afbalanceret vurdering af 
økonomiske, sociale og miljømæssige 
konsekvenser og til at revidere sin 
beslutning om at inddele sine overvejelser 
om grundlæggende rettigheder i de tre 
nuværende kategorier – økonomiske, 
sociale og miljømæssige virkninger – samt 
til at skabe to specifikke kategorier kaldet 
"virkninger for grundlæggende rettigheder" 
og "kønsspecifik konsekvensanalyse" for at 
sikre, at alle aspekter af de grundlæggende 
rettigheder bliver vurderet;

9. opfordrer Kommissionen til at 
sørge for omfattende konsekvensanalyser 
af hvert eneste lovforslag gennem en 
afbalanceret vurdering af økonomiske, 
sociale og miljømæssige konsekvenser og 
til at revidere sin beslutning om at inddele 
sine overvejelser om grundlæggende 
rettigheder i de tre nuværende kategorier – 
økonomiske, sociale og miljømæssige 
virkninger – samt til at skabe to specifikke 
kategorier kaldet  "virkninger for 
grundlæggende rettigheder" og  
"kønsspecifik konsekvensanalyse" for at 
sikre, at alle aspekter af de grundlæggende 
rettigheder bliver vurderet;

Or. en
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Ændringsforslag 6
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-Gruppen
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
for GUE/NGL-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 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a. opfordrer EU-institutionerne til at 
styrke virkeliggørelsen af integration af 
kønsaspektet i alle EU's aktiviteter med 
henblik på at bekæmpe 
kønsdiskrimination og fremme ligestilling 
mellem kønnene;

Or. en
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Ændringsforslag 7
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-Gruppen
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
for GUE/NGL-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 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. minder om, at det som følge af de 
beføjelser, der er fastsat i traktaterne, 
primært er medlemsstaternes ansvar at 
omsætte socialpolitikken til praksis og 
således også gøre de sociale 
bestemmelser, der er nedfældet i chartret, 
virkningsfulde og håndgribelige; gentager 
imidlertid sit forslag om, at der i 
forbindelse med en mulig revision af 
traktaterne indarbejdes en social protokol i 
dem for at styrke de grundlæggende sociale 
rettigheder i forhold til økonomiske 
friheder;

21. gentager sit forslag om, at der i 
forbindelse med en mulig revision af 
traktaterne indarbejdes en social protokol i 
dem for at styrke de grundlæggende sociale 
rettigheder i forhold til økonomiske 
friheder;

Or. en


