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6.2.2019 A8-0051/3

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

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet är medvetet om 
de många viktiga åtgärder som 
EU-institutionerna har vidtagit för att 
integrera stadgan i EU:s lagstiftnings- och 
beslutsprocesser. Parlamentet konstaterar 
att stadgans huvudsakliga uppgift är att se 
till att EU:s lagstiftning till fullo 
respekterar de rättigheter och principer som 
fastställs i stadgan, och är medvetet om 
svårigheterna med att aktivt främja dem 
och säkerställa att de fullgörs.

2. Europaparlamentet är medvetet om 
de många viktiga åtgärder som 
EU-institutionerna har vidtagit för att 
integrera stadgan i EU:s lagstiftnings- och 
beslutsprocesser. Parlamentet konstaterar 
att det är ytterst viktigt att se till att 
EU:s lagstiftning till fullo respekterar de 
rättigheter och principer som fastställs i 
stadgan.

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/4

Ändringsförslag 4
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-gruppen
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
för GUE/NGL-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 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet betonar 
behovet av ett nära samarbete med EIGE i 
dess arbete med att sprida korrekta 
metodverktyg och för att mer effektivt 
genomföra jämställdhetsintegreringen i 
Europeiska unionens lagstiftnings- och 
beslutsprocesser.

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/5

Ändringsförslag 5
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-gruppen
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
för GUE/NGL-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 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa omfattande 
konsekvensbedömningar genom en 
balanserad bedömning av ekonomiska, 
sociala och miljömässiga konsekvenser och 
en översyn av sitt beslut att dela upp sina 
överväganden om de grundläggande 
rättigheterna i de tre befintliga kategorierna 
– ekonomiska, sociala och miljömässiga 
konsekvenser – och att inrätta två specifika 
kategorier – konsekvenser för 
grundläggande rättigheter och 
konsekvensanalys ur ett 
jämställdhetsperspektiv – för att garantera 
att alla aspekter av de grundläggande 
rättigheterna bedöms.

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa omfattande 
konsekvensbedömningar för varje 
lagstiftningsförslag genom en balanserad 
bedömning av ekonomiska, sociala och 
miljömässiga konsekvenser och en översyn 
av sitt beslut att dela upp sina 
överväganden om de grundläggande 
rättigheterna i de tre befintliga kategorierna 
– ekonomiska, sociala och miljömässiga 
konsekvenser – och att inrätta två specifika 
kategorier – konsekvenser för 
grundläggande rättigheter och 
konsekvensanalys ur ett 
jämställdhetsperspektiv – för att garantera 
att alla aspekter av de grundläggande 
rättigheterna bedöms.

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

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet uppmanar 
EU:s institutioner att stärka 
genomförandet av 
jämställdhetsintegrering i all 
EU-verksamhet för att bekämpa 
könsdiskriminering och främja 
jämställdhet.

Or. en



AM\1176359SV.docx PE635.308v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

6.2.2019 A8-0051/7

Ändringsförslag 7
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-gruppen
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
för GUE/NGL-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 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet påminner om 
att det, på grundval av de befogenheter 
som fastställs i fördragen, i första hand är 
medlemsstaternas ansvar att tillämpa 
socialpolitiken, och därmed också att göra 
de sociala bestämmelserna i stadgan 
verkningsfulla och ge dem ett konkret 
uttryck. Parlamentet upprepar dock sitt 
förslag om att, i samband med en eventuell 
översyn av fördragen, införliva ett socialt 
protokoll i dem i syfte att stärka 
grundläggande sociala rättigheter i 
förhållande till ekonomiska friheter.

21. Europaparlamentet upprepar sitt 
förslag om att, i samband med en eventuell 
översyn av fördragen, införliva ett socialt 
protokoll i dem i syfte att stärka 
grundläggande sociala rättigheter i 
förhållande till ekonomiska friheter.

Or. en


