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Ändringsförslag 8
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
för GUE/NGL-gruppen
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-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 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 2a. Europaparlamentet betonar att 
EU-institutionerna inte bara bör sträva 
efter att undvika kränkningar av 
rättigheterna i stadgan, utan också att 
höja stadgans potential genom att aktivt 
och systematiskt införliva dess rättigheter 
och principer i sitt lagstiftningsarbete och 
i den politiska utformningen.
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Ändringsförslag 9
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
för GUE/NGL-gruppen
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-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 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 9a. Europaparlamentet uttrycker sin 
oro över att det inte görs några 
systematiska konsekvensbedömningar 
avseende de grundläggande rättigheterna 
innan kommissionen antar sina 
lagstiftningsförslag, och uppmanar 
kommissionen, rådet och parlamentet att 
genomföra oberoende och omfattande 
kontroller av förenligheten och 
konsekvensbedömningar avseende de 
grundläggande rättigheterna för varje 
lagstiftningsförslag , och på så sätt 
integrera de grundläggande rättigheterna 
i alla relevanta politikområden.

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

Förslag till resolution Ändringsförslag

 10a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, rådet och parlamentet att 
införa förfaranden som möjliggör en 
systematisk efterhandsgranskning av 
överensstämmelsen mellan 
EU:s lagstiftning och bestämmelserna i 
stadgan, till exempel ett regelmässigt 
införande i lagstiftningstexter av en 
människorätts- eller stadgebaserad 
rapporterings- och översynsklausul.

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

Förslag till resolution Ändringsförslag

 17a. Europaparlamentet insisterar på 
att artikel 7.7 i förordning (EU) 
nr 472/2013 om förstärkning av den 
ekonomiska övervakningen och 
övervakningen av de offentliga 
finanserna i medlemsstater i euroområdet 
som har, eller hotas av, allvarliga problem 
i fråga om sin finansiella stabilitet, som 
anger att den budgetkonsolidering som 
krävs enligt det makroekonomiska 
anpassningsprogrammet ska ”beakta 
behovet av att säkerställa tillräckliga 
medel för grundläggande politikområden, 
såsom utbildning och hälsovård”, ska 
tolkas i linje med kraven i de sociala 
bestämmelserna i stadgan och 
principerna i den europeiska sociala 
stadgan.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
för GUE/NGL-gruppen
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-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 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 21a. Europaparlamentet betonar att 
medlemsstaterna bör respektera sina 
skyldigheter avseende de sociala och 
ekonomiska rättigheter som stadfästs i 
stadgan när de strävar efter att efterleva 
bestämmelserna i EU-instrument, såsom 
fördraget om stabilitet, samordning och 
styrning inom Ekonomiska och monetära 
unionen. Parlamentet kräver dessutom att 
begreppet ”exceptionella 
omständigheter”, som enligt fördraget om 
stabilitet, samordning och styrning inom 
Ekonomiska och monetära unionen ger 
utrymme för en avvikelse från det 
medelfristiga målet eller den planerade 
anpassningsvägen (artikel 3.3 b i 
fördraget om stabilitet, samordning och 
styrning), bör ges en tolkning som 
inbegriper ett lands oförmåga att uppfylla 
kraven utan att kringgå sina skyldigheter 
enligt de sociala bestämmelserna i 
stadgan.
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Ändringsförslag 13
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
för GUE/NGL-gruppen
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-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 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 26a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att berika sina handels- 
och investeringsavtal genom att kräva att 
parterna samt företag och investerare 
respekterar internationella 
människorättsnormer och 
människorättsåtaganden, utöver de som 
följer av nationell lagstiftning. 
Parlamentet är medvetet om att det 
fortfarande finns stora brister vad gäller 
tillgången till rättsmedel för människor i 
tredjeländer som har fallit offer för 
företagsrelaterade kränkningar av 
grundläggande rättigheter, och begär att 
EU:s externa avtal, särskilt handels- och 
investeringsavtal, ska innehålla 
lättillgängliga, billiga och byråkratiskt 
enkla mekanismer som gör det möjligt för 
de drabbade att begära prövning av dessa 
kränkningar när det berörda företaget är 
etablerat i EU.

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

Förslag till resolution Ändringsförslag

 26b. Europaparlamentet understryker 
det nära sambandet mellan 
bestämmelserna i stadgan och 
EU:s fördrag och reglerna i 
Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 
och protokollet av den 31 januari 1967 om 
flyktingars rättsliga ställning, enligt 
artikel 18 i stadgan. Parlamentet betonar 
att upprättandet och utformningen av 
EU:s migrationspolitik enligt 
artiklarna 67 och 80 i EUF-fördraget 
måste utgå från denna strikta korrelation, 
samtidigt som principen om solidaritet 
och rättvis ansvarsfördelning mellan 
medlemsstaterna upprätthålls. 
Parlamentet uppmanar dessutom rådet, 
kommissionen och medlemsstaterna att 
avstå från att ingå migrationsrelaterade 
avtal med tredjeländer, och att tillfälligt 
upphäva de avtal som redan har ingåtts 
och som inte garanterar full respekt och 
skydd för samt främjande av 
bestämmelserna i relevanta europeiska 
och internationella rättsliga 
människorättsinstrument.

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

Förslag till resolution Ändringsförslag

 28a. Europaparlamentet begär att det 
övergripande direktivet mot 
diskriminering1a ska antas utan dröjsmål 
för att ytterligare garantera de 
grundläggande rättigheterna inom EU 
genom konkret EU-lagstiftning, så att den 
nuvarande inblandningen av artikel 51 i 
stadgan kan undvikas.
______________
1a Kommissionens förslag till rådets 
direktiv om genomförande av principen 
om likabehandling av personer oavsett 
religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning (COM(2008)0426).
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Ändringsförslag 16
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
för GUE/NGL-gruppen
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-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 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet uppmanar de 
EU-byråer som är verksamma på området 
för rättsliga och inrikes frågor och/eller de 
byråer vars verksamhet skulle kunna 
inverka på de rättigheter och principer som 
härrör från stadgan att anta interna 
strategier för grundläggande rättigheter och 
främja regelbundna utbildningstillfällen för 
sin personal på alla nivåer avseende 
grundläggande rättigheter och stadgan.

32. Europaparlamentet uppmanar de 
EU-byråer som är verksamma på området 
för rättsliga och inrikes frågor och/eller de 
byråer vars verksamhet skulle kunna 
inverka på de rättigheter och principer som 
härrör från stadgan att anta interna 
strategier för grundläggande rättigheter, 
inbegripet en uppförandekod för sin 
personal, att införa en oberoende 
mekanism för upptäckt och rapportering 
av kränkningar av grundläggande 
rättigheter och att främja regelbundna 
utbildningstillfällen för sin personal på alla 
nivåer avseende grundläggande rättigheter 
och stadgan.

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

Förslag till resolution Ändringsförslag

 41a. Europaparlamentet anser att en 
stärkning av tillämpningen av stadgan 
genom att dess tillämpningsområde 
utökas ligger i alla EU-medborgares 
intresse, och uppmanar EU:s institutioner 
att överväga ett sådant steg i nästa 
översyn av fördraget.

Or. en


