
AM\698570SV.doc PE398.501v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

7.12.2007 PE398.501v01-00

KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29

Förslag till betänkande (PE390.381v02-00)
Roberta Angelilli
Mot en EU-strategi för barnets rättigheter
(2007/2093(INI))

Förslag till resolution

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 1
(Kompromissändringsförslag som ersätter 13, 14, 15)
Skäl B

B. Enligt artikel 24 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 12 
i FN:s konvention om barnets rättigheter är det viktigt att alla barn har rätt att delta
och att deras erfarenheter och åsikter alltid beaktas i frågor som rör dem samt att 
hänsyn tas till barnets ålder, mognad och intellektuella utveckling. Denna rättighet 
är absolut och får inte inskränkas. Det måste finnas former för att kommunicera 
med alla barn, även de som inte uttrycker sig på ett sätt som är lätt för vuxna att 
förstå, till exempel de yngsta barnen, barn med funktionshinder och barn med ett 
annat språk än det vi själva talar. 

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 2
(Kompromissändringsförslag som ersätter 27)
Punkt 1a (ny)
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1a. Europaparlamentet gläds åt att regeringskonferensen den 19 oktober 2007 
beslutade att ta med barns rättigheter i Lissabonfördraget som ett av 
Europeiska unionens mål och därmed skapa en ny rättslig grund för barns 
rättigheter.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 3
(Kompromissändringsförslag som ersätter 29, 30, 31, 32)
Punkt 3

3. Europaparlamentet gläds åt att kommissionen har sjösatt ett forum som sammanför 
representanter för medlemsstaterna, Europaparlamentet, kommissionen, 
frivilligorganisationer och nationella och internationella organisationer som arbetar 
med barns rättigheter samt barnen själva. Eftersom ett av forumets huvudmål bör 
vara att göra barnen delaktiga uppmanas kommissionen att se till att barn och 
barnombudsmännen i medlemsstaterna deltar liksom även föräldra- och 
familjeföreningar.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 4
(Kompromissändringsförslag som ersätter 33, 34, 35, 36, 37)
Punkt 4

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om att skapa en 
särskild budgetpost för barnets rättigheter, så att det blir möjligt att finansiera arbetet 
med att genomföra kommissionens meddelande av den 4 juli 2006 ”Mot en 
EU-strategi för barnets rättigheter” (KOM(2006)0367) samt särskilda projekt som 
rör barn, såsom exempelvis det europeiska systemet för tidig varning för 
kidnappningar av barn och ett samordningsorgan som består av företrädare för de 
centrala myndigheterna i medlemsstaterna och har till uppgift att minska antalet 
kidnappningar av barn. Denna budgetpost bör även omfatta stöd till nätverk av 
frivilligorganisationer som arbetar inom detta område och se till att barn deltar i 
arbetet med att genomföra meddelandet och de ovannämnda projekten.

Or. en
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Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 5
(Kompromissändringsförslag som ersätter 41, 42, 43)
Punkt 5

5. Europaparlamentet gläds åt att kommissionen har tillsatt en avdelningsövergripande 
grupp och utsett en samordnare för barns rättigheter, och begär att det inrättas en 
samordningsenhet i Europaparlamentet som ska baseras på bestämmelserna i 
Lissabonfördraget och samarbeta med kommissionens avdelningsövergripande 
enhet, så att man kan koordinera och förenkla alla parlamentets initiativ och 
aktiviteter när det gäller barns rättigheter. Parlamentet anser att dessa organ också bör
utgöra ett nätverk för utbyte av information och god praxis i fråga om de nationella 
strategiska planer för barn som genomförs av vissa medlemsstater. Dessa organ 
uppmanas att knyta direkta kontakter med barn- och ungdomsorganisationer för att 
utveckla, genomföra, övervaka och säkra barns meningsfulla och faktiska
deltagande i alla beslut som rör dem.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 6
(Kompromissändringsförslag som ersätter 44, 45, 47)
Punkt 6

6. Europaparlamentet ser med intresse fram emot att kommissionen under 2008 
offentliggör sin undersökning som utvärderar befintliga EU-åtgärders inverkan på 
barns rättigheter och ett samrådsdokument som har till syfte att fastställa de främsta 
prioriteringarna i EU:s framtida åtgärder när det gäller barns rättigheter, och att anta 
en vitbok. Kommissionen uppmanas att ta hänsyn till resultaten från det samråd som 
Rädda Barnen och Plan International höll med omkring ett tusen barn i början av 
2007. Av detta samråd framgick att de prioriterade frågorna för barnen själva är våld 
mot barn, diskriminering, social utestängning och rasism som drabbar barn, drogernas, 
alkoholens och rökningens effekter, prostitution, handel med barn och miljöskydd1.
Förutom dessa specifika prioriterade frågor bör strategins övergripande mål vara 
barnens rätt att delta och påverka. Kommissionen uppmanas därför att utveckla en 
process där alla berörda intressenter, inklusive barn, kan delta i det samråd som 
leder till EU:s strategi om barns rättigheter.

Or. en

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html
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Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 7
(Kompromissändringsförslag som ersätter 51, 52, 53)
Punkt 8

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, byrån för grundläggande rättigheter och 
medlemsstaterna att samarbeta med relevanta FN-organ, internationella 
organisationer och forskningscentrum för att förbättra insamlingen av jämförbara
statistiska uppgifter om barnens situation i EU, om så krävs genom att utöka 
Eurostats mandat. Syftet bör vara att utveckla och ta med ett större antal indikatorer 
som särskilt rör barn, exempelvis fattigdom och socialt utanförskap bland barn. 
Barnens deltagande i datainsamlingen bör garanteras.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 8
(Kompromissändringsförslag som ersätter 54, 55)
Punkt 8a (ny)

8a. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att information om barnens 
rättigheter förmedlas till barn på ett barnvänligt sätt och med lämpliga medel. 
Kommissionen uppmanas att

– utveckla effektiva kommunikationsverktyg, bland annat en barnvänlig 
webbplats, för att främja EU:s arbete med barns rättigheter,

– skapa ett permanent och gemensamt informationssystem i syfte att förbättra 
kunskaperna om barns situation i EU,

– skapa och främja regelbundna och permanenta informationskanaler om barns 
situation i EU, såsom statistiska rapporter, studier och utbyte av information 
och god praxis.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 9
(Kompromissändringsförslag som ersätter 57, 58, 59, 60)
Punkt 9
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9. Europaparlamentet anser att EU bör ansluta sig till FN:s konvention om barnets 
rättigheter och de båda frivilliga tilläggsprotokollen samt Europarådets konventioner
om barnets rättigheter, bland annat Europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna och konventionerna om utövande av 
barnets rättigheter, adoptioner, utnyttjande och sexuellt ofredande. Rådet uppmanas att 
komma med ett principiellt ställningstagande för att göra det möjligt för EU att delta i 
förhandlingar om framtida konventioner som framför allt rör barns rättigheter.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 10
(Kompromissändringsförslag som ersätter 61, 62, 63)
Punkt 11

11. Europaparlamentet beklagar att alla medlemsstater (text utgår) ännu inte har tillsatt
en barnombudsman, i enlighet med uppmaningen från FN:s kommitté för barnets 
rättigheter, för att främja förverkligandet av barnens rättigheter och det fortsatta 
genomförandet av 1989 års FN-konvention om barnets rättigheter, och uppmanar de
medlemsstater som inte har gjort det att göra det snarast. EU bör dessutom ge 
ekonomiskt stöd till det europeiska nätverket för barnombudsmän (ENOC) så att det 
får möjlighet att arbeta mer ingående och på EU-nivå med frågor som rör barns 
rättigheter.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 11
(Kompromissändringsförslag som ersätter 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, FEMM 12)
Punkt 12

12. Europaparlamentet hävdar bestämt att varje form av våld mot barn (text utgår) är 
oberättigat, även i hemmet, och att sådant våld måste fördömas. Parlamentet 
efterlyser därför EU-lagstiftning som förbjuder alla former av våld, sexuellt 
utnyttjande, förnedrande bestraffning och skadliga traditionella seder. Parlamentet 
fördömer alla former av våld mot barn, inklusive fysiskt, psykiskt och sexuellt våld 
såsom tortyr, utnyttjande och exploatering av barn, bortförande av barn, handel 
med eller försäljning av barn och deras organ, våld i hemmet, barnpornografi, 
barnprostitution, pedofili eller skadliga traditioner som till exempel kvinnlig 
könsstympning, tvångsäktenskap och hedersrelaterade brott. Parlamentet erinrar om 
(text utgår) rekommendationerna i FN:s generalsekreterares studie om våld mot barn 
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när det gäller att förhindra och reagera på alla former av våld mot barn. 
Parlamentet erkänner i synnerhet behovet att prioritera förebyggande politik och
stärka de sociala tjänsterna, särskilt de tjänster som avser familjemedling, stärka de 
åtgärder som vidtas efter att våld har inträffat för att stödja offren, ställa förövarna 
inför rätta och stärka insamlingen och analysen av uppgifter om detta dolda 
problem. Parlamentet begär att man inom ramen för politiken för att förhindra våld 
mot barn ska främja en ökad medvetenhet, informations- och utbildningskampanjer 
och kapacitetsuppbyggnad för yrkesgrupper som arbetar med och för barn.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 12
(Kompromissändringsförslag som ersätter 87, 88, 89, 90, 124, 125,127)
Punkt 13

DETTA KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG KOMMER BARA ATT FINNAS 
TILLGÄNGLIGT PÅ ENGELSKA FÖRE OMRÖSTNINGEN.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 13
(Kompromissändringsförslag som ersätter 91, FEMM 23, JURI 1)
Punkt 13a (ny)

13a. Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att stödja en snabb ratificering 
av det protokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter som avser handel med
barn, barnprostitution och barnpornografi och som antogs av 
FN:s generalförsamling den 25 maj 2000 och det valfria tilläggsprotokollet om barn 
i väpnade konflikter.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 14
(Kompromissändringsförslag som ersätter 94, FEMM 23, CULT 18)
Punkt 14
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14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart genomföra en 
utvärdering av de nationella genomförandebestämmelserna för 
rådets rambeslut 2004/68/RIF av den 22 december 2003 om bekämpande av sexuellt 
utnyttjande av barn och barnpornografi1, i syfte att utarbeta ett förslag till en 
omedelbar ändring av de nationella bestämmelser som strider mot detta beslut.
Parlamentet stöder kommissionens arbete med att tillsammans med de största 
kreditkortsföretagen bedöma om det är tekniskt genomförbart att stänga ner det 
nätbaserade betalningssystemet för webbplatser som är involverade i försäljning på 
nätet av barnpornografiskt material eller införa andra restriktioner. Parlamentet 
uppmanar också andra aktörer inom näringslivet, såsom exempelvis banker, 
växlingskontor, Internetleverantörer och sökmotorföretag att aktivt delta i arbetet 
mot barnpornografi samt annan kommersiell exploatering av barn. Mot bakgrund 
av antagandet av det nya direktivet för audiovisuella medietjänster uppmanas rådet 
och kommissionen att förbjuda barnpornografi och våld mot barn i alla 
audiovisuella medier. Parlamentet anser att en av kommissionens grundläggande 
prioriteringar bör vara att stärka de gränsöverskridande insatserna mot 
barnpornografiska Internetsidor och att förbättra samarbetet mellan de offentliga 
myndigheterna och den privata sektorn i syfte att få till stånd ett åtagande om att 
stänga illegala webbplatser.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 15
(Kompromissändringsförslag som ersätter 96, 97, 98, 99, 100, 101)
Punkt 15

15. För att skydda barnets rättigheter begär Europaparlamentet att det inrättas ett 
ändamålsenligt, effektivt och proportionerligt regelsystem i dialog med
tjänsteleverantörerna, medierna (offentliga och privata TV-bolag, reklambranschen, 
pressen, videospel, mobiltelefoner och Internet) och industrin. Syftet med detta 
system bör bland annat vara att förbjuda sändningar av skadligt bildmaterial och 
innehåll (bland annat mobbning på nätet) och marknadsföring av våldsamma TV-spel 
som genom att uppmuntra till våld och sexism kan hämma barnens fysiska och 
psykiska utveckling. Parlamentet noterar med oro det allt större problemet med att 
pornografiska bilder och bilder som tagits i samband med sexuella övergrepp mot 
barn sprids via mms. Parlamentet stöder programmet Safer Internet om operativa 
och tekniska åtgärder för en säkrare Internetanvändning, särskilt för barn. 
Medlemsstaterna och Internetleverantörerna uppmanas att i samarbete med 
sökmotorföretag och polisen genomföra blockeringsteknik för att förhindra 
Internetanvändare att få tillträde till olagliga webbplatser som rör sexuellt 
utnyttjande av barn och allmänheten att få tillgång till material som visar sexuellt 
utnyttjande av barn.

                                               
1 EUT L 13, 20.1.2004, s. 44.
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Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 16
(Kompromissändringsförslag som ersätter 105, 106)
Punkt 15a (ny)

15a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skärpa sina kontroller av 
innehållet i de TV-program som sänds på tider då det är flest barn bland 
TV-tittarna, och främja föräldrakontrollen genom att tillhandahålla lämplig och 
likartad information om TV-programmen. Parlamentet betonar att 
informationstekniken ger barnen nya möjligheter att när som helst få tillgång till 
TV-program från varje dator med Internetanslutning. Parlamentet påpekar att 
större uppmärksamhet bör fästas vid att granska massmediernas obegränsade rätt 
att rikta sig till barn och barnets rätt till fullt tillträde till massmedierna.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 17
(Kompromissändringsförslag som ersätter 107, 108, 109, 110, 111, 112)
Punkt 16

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att i den 
kommande strategin utarbeta en omfattande plan för att förhindra brott och 
mobbning i skolor, annan kränkande behandling, samt det särskilda problemet med 
ungdomsgäng genom att framför allt engagera familjerna, skolan och sociala tjänster 
som arbetar med att hjälpa familjer, samt idrotts- och ungdomscentrum och 
ungdomarna själva med avsikt att skapa möjligheter och främja ett aktivt 
deltagande i samhället. Dessutom bör medlemsstaterna utbyta god praxis med 
varandra.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 18
(Kompromissändringsförslag som ersätter 119, 120)
Punkt 18
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18. Europaparlamentet kräver att barnsexturism ska betraktas som ett brott i samtliga 
medlemsstater och regleras av en extraterritoriell strafflagstiftning. Parlamentet begär 
att alla EU-medborgare som begår ett brott i ett tredjeland ska omfattas av en 
enhetlig extraterritoriell strafflagstiftning som ska vara tillämplig i hela EU, i 
enlighet med det frivilliga protokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter som 
avser handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. Parlamentet begär 
även att Europol (text utgår) ges befogenheter att samarbeta med medlemsstaternas 
polismyndigheter och de länder som påverkas av denna turism. Syftet bör vara att 
genomföra utredningar så att man kan identifiera dem som är ansvariga för dessa brott.
För detta ändamål bör det inrättas europeiska sambandsmän. Parlamentet efterlyser 
även tillräckliga åtgärder för rehabiliteringen och integreringen i samhället av offer 
för sexuellt utnyttjande som har befriats från sina profitörer. Dessutom efterlyser 
parlamentet mer information om barnsexturismen i medlemsstaterna.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 19
(Kompromissändringsförslag som ersätter 130, 132)
Punkt 19

19. Europaparlamentet begär att det ska finnas andra straff än fängelsestraff för 
minderåriga som har begått brott, exempelvis ungdomstjänst. Straffen (text utgår) 
bör dock stå i proportion till de brott som begåtts. Parlamentet begär också att det ska
finnas fortbildningsåtgärder för att underlätta den sociala och yrkesmässiga 
återanpassningen för dessa personer. I detta sammanhang är det viktigt att lära de 
minderåriga att de inte bara har rättigheter utan även skyldigheter. Parlamentet 
påpekar att kvarhållande av minderåriga lagöverträdare endast bör tillämpas som 
en sista utväg och för en så kort tid som möjligt. Parlamentet efterlyser också 
utbildningsåtgärder som möjliggör en återanpassning till samhället och arbetslivet.
Fortbildningsåtgärderna ska bland annat syfta till att ge ungdomarna kunskap och 
verktyg för att hantera den verklighet som de ska leva i. Ungdomarna måste få klart 
för sig att de är skyldiga att respektera andra människors rättigheter och leva i 
enlighet med de lagar och regler som samhället har ställt upp. För att göra det 
möjligt för ungdomarna att utvecklas till ansvarstagande individer krävs att de görs 
delaktiga och får rätt till inflytande över sin situation och de frågor som rör dem.

Or. en
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Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 20
(Kompromissändringsförslag som ersätter 133, 141)
Punkt 19a (ny)

DETTA KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG KOMMER BARA ATT FINNAS 
TILLGÄNGLIGT PÅ ENGELSKA FÖRE OMRÖSTNINGEN.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 21
(Kompromissändringsförslag som ersätter 146, 148)
Punkt 22

22. Europaparlamentet påminner om att 19 procent av barnen i Europeiska unionen lever 
under fattigdomsgränsen och att det därför måste vidtas lämpliga stödåtgärder som 
utgår från barnets behov, bland annat åtgärder för att stödja deras familjer. 
Medlemsstaterna uppmanas att anta ambitiösa och uppnåeliga mål för att minska –
och till slut utrota – fattigdom bland barn.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 22
(Kompromissändringsförslag som ersätter 171, 172, 173, AFET 34))
Punkt 27

27. Europaparlamentet anser att EU bör uppställa ett mål om att det inte ska finnas 
hemlösa barn eller gatubarn inom EU. Parlamentet efterlyser lämpliga och riktade 
åtgärder för att hjälpa hemlösa barn och gatubarn eftersom de flesta av dem är 
mycket traumatiserade och socialt utestängda, inte får formell utbildning eller 
hälsovård, lätt kan bli offer för människohandel (till exempel prostitution,
organhandel och olagliga adoptioner), narkotikaberoende och brottslighet eller ofta 
är tvungna att tigga. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att betrakta 
problemen för tusentals gatubarn och barn som tvingas till tiggeri som en allvarlig 
social och människorättslig fråga. Medlemsstaterna uppmanas också att införa 
påföljder mot de personer som bär ansvaret för att barn tvingas till tiggeri.

Or. en
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Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 23
(Kompromissändringsförslag som ersätter 177, 178)
Punkt 29

29. Europaparlamentet begär att man ska överväga möjligheten att ta fram ett 
gemenskapsinstrument för adoptioner som utvecklas i enlighet med FN:s konvention
om barnets rättigheter och andra relevanta internationella standarder. Detta 
gemenskapsinstrument bör förbättra informationstjänsternas kvalitet, förberedandet 
av internationella adoptioner, handläggningen av internationella 
adoptionsansökningar och uppföljningstjänsterna efter en adoption. I detta 
sammanhang bör det beaktas att alla internationella konventioner om skydd för barns 
rättigheter erkänner de övergivna och föräldralösa barnens rättighet till en familj och 
till omvårdnad. 

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 24
(Kompromissändringsförslag som ersätter 180, 182, 183)
Punkt 30

DETTA KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG KOMMER BARA ATT FINNAS 
TILLGÄNGLIGT PÅ ENGELSKA FÖRE OMRÖSTNINGEN.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 25
(Kompromissändringsförslag som ersätter 186, 187, 188, 189, 192)
Punkt 32

32. Europaparlamentet begär att åtgärder ska vidtas för att man mer beslutsamt ska kunna 
ta itu med frågor som rör diskriminering, social mångfald, spridning av tolerans i 
skolorna och förmedling av kunskaper om hälsosamt leverne, näringslära, 
förebyggande av alkohol- och drogmissbruk och överkonsumtion av läkemedel och 
andra psykotropa ämnen samt lämplig undervisning om sexuell hälsa.
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Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 26
(Kompromissändringsförslag som ersätter 196, 197, 198)
Punkt 33

33. Europaparlamentet begär att barnets bästa ska tillgodoses och att särskild 
uppmärksamhet ska riktas åt situationen för flyktingbarn, asylsökande och migrerade 
barn, och barn vars föräldrar är asylsökande, flyktingar eller olagliga invandrare, så att 
man ser till att dessa barn kan förverkliga sina rättigheter oavsett deras föräldrars 
rättsliga status och så att man ser till att dessa barn inte lider av konsekvenserna av en 
situation som de inte kan hållas ansvariga för, och att deras särskilda behov beaktas.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 27
(Kompromissändringsförslag som ersätter 207, 208)
Punkt 35

35. Europaparlamentet uppmärksammar att barn utan medföljande vuxen, statslösa barn 
och barn som inte registrerades vid födseln är särskilt utsatta. Medlemsstaterna 
uppmanas att vidta särskilda åtgärder baserade på vad som är bäst för det enskilda 
barnet, enligt definitionen i FN:s konvention om barnets rättigheter och den 
definition som gjorts av FN:s flyktingkommissariat.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 28
(Kompromissändringsförslag som ersätter 215, FEMM 37, EMPL 16)
Punkt 35a (ny)

DETTA KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG KOMMER BARA ATT FINNAS 
TILLGÄNGLIGT PÅ ENGELSKA FÖRE OMRÖSTNINGEN.

Or. en
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Kompromissändringsförslag från Roberta Angelilli

Kompromissändringsförslag 29
(Kompromissändringsförslag som ersätter EMPL 44, DEVE 17, 19)
Punkt 35b (ny)

DETTA KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG KOMMER BARA ATT FINNAS 
TILLGÄNGLIGT PÅ ENGELSKA FÖRE OMRÖSTNINGEN.

Or. en
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