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Ændringsforslag 8
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
for GUE/NGL-Gruppen
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-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 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 2a. understreger, at EU-
institutionerne ikke kun bør søge at 
undgå krænkelser af rettighederne i 
chartret, men også bør søge at styrke 
chartrets potentiale ved aktivt og 
systematisk at indarbejde de deri fastsatte 
rettigheder og principper, når de lovgiver 
eller udvikler politikker;

Or. en
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Ændringsforslag 9
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
for GUE/NGL-Gruppen
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-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 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 9a. giver udtryk for sin bekymring 
over manglen på systematiske 
konsekvensanalyser af grundlæggende 
rettigheder forud for Kommissionens 
vedtagelse af sine lovgivningsmæssige 
forslag; opfordrer Kommissionen, Rådet 
og Parlamentet til at gennemføre 
uafhængige og omfattende 
kompatibilitetskontroller og 
konsekvensanalyser vedrørende 
grundlæggende rettigheder i forbindelse 
med alle lovgivningsmæssige forslag, 
således at grundlæggende rettigheder 
integreres i alle relevante politikområder;

Or. en
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Ændringsforslag 10
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
for GUE/NGL-Gruppen
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-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 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 10a. opfordrer Kommissionen, Rådet og 
Parlamentet til at fastlægge procedurer, 
der muliggør en systematisk efterfølgende 
evaluering af EU-lovgivningens 
overensstemmelse med chartrets 
bestemmelser, som f.eks. den faste 
medtagelse af en menneskerettigheds- og 
charterbaseret rapporterings- og 
revisionsklausul i lovgivningstekster;

Or. en
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Ændringsforslag 11
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
for GUE/NGL-Gruppen
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-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 17 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 17a. insisterer på, at artikel 7, stk. 7, i 
forordning (EU) nr. 472/2013 om 
skærpelse af den økonomiske og 
budgetmæssige overvågning af 
medlemsstater i euroområdet, der har 
eller er truet af alvorlige vanskeligheder 
med hensyn til deres finansielle stabilitet, 
og som fastsætter, at de budgetmæssige 
konsolideringsbestræbelser, der kræves i 
henhold til det makroøkonomiske 
tilpasningsprogram, "skal tage hensyn til 
behovet for at sikre tilstrækkelige midler 
til grundlæggende politikker som f.eks. 
uddannelse og sundhed", fortolkes i 
overensstemmelse med kravene i chartrets 
sociale bestemmelser og principperne i 
den europæiske socialpagt;

Or. en
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Ændringsforslag 12
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
for GUE/NGL-Gruppen
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-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 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 21a. understreger, at medlemsstaterne 
bør overholde deres forpligtelser med 
hensyn til de sociale og økonomiske 
rettigheder, der er fastsat i chartret, når 
de bestræber sig på at efterleve 
bestemmelserne i EU's instrumenter som 
f.eks. traktaten om stabilitet, samordning 
og styring i Den Økonomiske og 
Monetære Union (TSSS); kræver 
endvidere, at begrebet "usædvanlige 
omstændigheder", der i henhold til 
traktaten om stabilitet, samordning og 
styring i Den Økonomiske og Monetære 
Union (TSSS) giver mulighed for en 
afvigelse fra den mellemfristede 
målsætning eller den annoncerede 
tilpasningskurs (artikel 3, stk. 3, litra b), i 
TSSS), bør fortolkes således, at det 
omfatter et lands manglende evne til at 
overholde sine forpligtelser i henhold til 
de sociale bestemmelser i chartret;

Or. en
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Ændringsforslag 13
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
for GUE/NGL-Gruppen
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-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 26 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 26a. anmoder Kommissionen om at 
forbedre sine handels- og 
investeringsaftaler ved at kræve, at både 
parterne, virksomhederne og investorerne 
overholder de internationale 
menneskerettighedsstandarder og 
-forpligtelser foruden dem, der er fastsat i 
den nationale lovgivning; erkender, at der 
stadig er huller i adgangen til retsmidler 
for ofre for erhvervsrelaterede 
overtrædelser af grundlæggende 
rettigheder i tredjelande, og opfordrer til, 
at der, i EU's aftaler med tredjelande, 
navnlig dets handels- og 
investeringsaftaler, indbygges 
tilgængelige, billige og bureaukratisk let 
anvendelige mekanismer, der giver ofrene 
mulighed for at imødegå sådanne 
overtrædelser, når den pågældende 
virksomhed er etableret i EU;

Or. en
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Ændringsforslag 14
Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick 
Le Hyaric, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-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 26 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 26b. fremhæver den tætte forbindelse 
mellem chartrets bestemmelser og EU-
traktaterne og reglerne i 
Genèvekonventionen af 28. juli 1951 samt 
den tilhørende protokol af 31. januar 
1967 om flygtninges retsstilling, som 
omhandlet i chartrets artikel 18; 
understreger, at fastlæggelsen og 
gennemførelsen af EU's migrationspolitik 
i henhold til artikel 67 og 80 i TEUF skal 
være forankret i denne tætte indbyrdes 
sammenhæng, samtidig med at princippet 
om solidaritet og en rimelig 
ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne 
overholdes; opfordrer endvidere Rådet, 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
undlade at indgå migrationsrelaterede 
aftaler med tredjelande – og suspendere 
de allerede eksisterende aftaler – som ikke 
sikrer fuldstændig overholdelse, 
beskyttelse og fremme af bestemmelserne i 
de relevante europæiske og internationale 
lovgivningsmæssige 
menneskerettighedsinstrumenter;

Or. en
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Ændringsforslag 15
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
for GUE/NGL-Gruppen
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-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 28 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 28a. opfordrer til, at vedtagelsen af 
EU's horisontale direktiv om 
ikkeforskelsbehandling1a afsluttes hurtigst 
muligt med henblik på at sikre de 
grundlæggende rettigheder i EU 
yderligere gennem konkret EU-lovgivning 
og dermed undgå den nuværende konflikt 
med chartrets artikel 51;
______________
1a Forslag til Rådets direktiv af 2. juli 
2008 om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering (COM(2008)0426).

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/16

Ændringsforslag 16
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
for GUE/NGL-Gruppen
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-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 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. opfordrer de EU-agenturer, som 
beskæftiger sig med retlige og indre 
anliggender, og/eller de agenturer, hvis 
aktiviteter kan have indvirkning på de 
rettigheder og principper, der følger af 
chartret, til at indføre interne strategier for 
grundlæggende rettigheder og til at fremme 
regelmæssige kurser om grundlæggende 
rettigheder og chartret for deres personale 
på alle niveauer;

32. opfordrer de EU-agenturer, som 
beskæftiger sig med retlige og indre 
anliggender, og/eller de agenturer, hvis 
aktiviteter kan have indvirkning på de 
rettigheder og principper, der følger af 
chartret, til at indføre interne strategier for 
grundlæggende rettigheder, herunder en 
adfærdskodeks for deres personale, til at 
indføre en uafhængig mekanisme til 
opsporing og indberetning af krænkelser 
af grundlæggende rettigheder, og til at 
fremme regelmæssige kurser om 
grundlæggende rettigheder og chartret for 
deres personale på alle niveauer;

Or. en
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Ændringsforslag 17
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
for GUE/NGL-Gruppen
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-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 41 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 41a. er af den opfattelse, at det er i alle 
EU-borgeres interesse, at anvendelsen af 
chartret styrkes, ved at dets  
anvendelsesområde udvides, og anmoder 
EU-institutionerne om at overveje et 
sådant skridt i forbindelse med den næste 
revision af traktaten;

Or. en


