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5.12.2012 A7-0383/5 

Ændringsforslag  5 

Renate Weber, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Forslag til beslutning 

Led 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

der henviser til Kommissionens 

beretninger for 2010 og 2011 om 

anvendelsen af EU's charter for 

grundlæggende rettigheder 

(COM(2011)0160 og COM(2012)0169), 

der henviser til Kommissionens 

beretninger for 2010 og 2011 om 

anvendelsen af EU's charter for 

grundlæggende rettigheder 

(COM(2011)0160 og COM(2012)0169) og 

til de ledsagende arbejdsdokumenter fra 

Kommissionens tjenestegrene, 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/6 

Ændringsforslag  6 

Renate Weber, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt M a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ma. der henviser til, at sociale og 

økonomiske rettigheder er væsentlige 

elementer i charteret og som sådan bør 

have en fremtrædende plads i enhver 

analyse af situationen for de 

grundlæggende rettigheder i EU; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/7 

Ændringsforslag  7 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. opfordrer Kommissionen til at udarbejde 

en årsberetning om situationen for de 

grundlæggende rettigheder i EU, bl.a. på 

grundlag af artikel 2 og 6 i TEU og 

chartret; mener, at beretningen bør 

indeholde en analyse af situationen i 

medlemsstaterne bl.a. på grundlag af 

internationale organisationers, ngo'ers, 

Europa-Parlamentets og borgernes 

bekymringer for så vidt angår 

overtrædelser af grundlæggende 

rettigheder, retsstaten og demokratiet; 

minder om, at Kommissionen har pligt til 

at gennemføre dette tiltag som vogter af 

både traktaterne og chartret og på grundlag 

af artikel 2, 6 og 7 i TEU; 

9. opfordrer Kommissionen til at udarbejde 

en årsberetning om situationen for de 

grundlæggende rettigheder i EU, bl.a. på 

grundlag af artikel 2 og 6 i TEU og 

chartret; mener, at beretningen bør 

indeholde en analyse af situationen i 

medlemsstaterne bl.a. på grundlag af 

internationale organisationers, ngo'ers, 

Europa-Parlamentets og borgernes 

bekymringer for så vidt angår 

overtrædelser af grundlæggende 

rettigheder, retsstaten og demokratiet; 

opfordrer til, at beretningen behandler 

gennemførelse, beskyttelse og fremme af 

samt respekt for de grundlæggende 

rettigheder i EU og dens medlemsstater i 

overensstemmelse med chartret, EMRK 

og de internationale traktater om 

grundlæggende rettigheder, samt at den 

indeholder specifikke anbefalinger; 

minder om, at Kommissionen har pligt til 

at gennemføre dette tiltag som vogter af 

både traktaterne og chartret og på grundlag 

af artikel 2, 6 og 7 i TEU; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/8 

Ændringsforslag  8 

Renate Weber, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  10a. beklager, at Kommissionens 

beretninger for 2010 og 2011 om 

anvendelsen af EU's charter om 

grundlæggende rettigheder ikke 

fremhæver sociale og økonomiske 

rettigheder, især i den nuværende 

situation med en økonomisk krise, hvor 

sådanne rettigheder er så meget desto 

mere relevante; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/9 

Ændringsforslag  9 

Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  10b. opfordrer Kommissionen til at sikre, 

at dens årlige beretninger om anvendelsen 

af chartret omhandler situationen for de 

sociale og økonomiske rettigheder i EU, 

og i særdeleshed hvordan disse 

gennemføres i medlemsstaterne; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/10 

Ændringsforslag  10 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  24a. er meget bekymret over situationen 

med hensyn til demokrati, 

retsstatsprincipper, kontroller og 

magtfordeling, medier og grundlæggende 

rettigheder i visse medlemsstater, og 

navnlig over den praksis, der følges af 

magthaverne i forbindelse med 

udvælgelse og udnævnelse samt 

afskedigelse af personer til uafhængige 

stillinger såsom forfatningsdomstole, 

retsvæsenet, ledere af offentlige radio- og 

tv-medier og medietilsynsorganer, 

ombudsmandsinstitutioner eller 

kommissærer, udelukkende på grundlag 

af partipolitik i stedet for på grundlag af 

kompetence, erfaring og uafhængighed; 

Or. en 
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Ændringsforslag  11 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  24b. udtrykker fortsat bekymring over 

situationen i Ungarn med hensyn til de 

seneste udtryk for antisemitisme og den 

øgede grad af ekstremisme, racisme, 

fremmedhad og sintifjendtlighed; 

udtrykker også bekymring over landets 

nye valglov, den nye forfatning og de 

dertil knyttede love, regeringens kontrol 

med medierne og retsvæsenet, 

begrænsningerne i LGBT-rettigheder og 

ytringsfrihed, forskelsbehandlingen af 

religiøse grupper, romaer og andre 

mindretalsgrupper, kriminaliseringen af 

hjemløse, situationen i 

uddannelsessystemet og de 

foranstaltninger, der berører studerende, 

samt de voksende spændinger i forholdet 

til nabolandene; 

Or. en 
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Ændringsforslag  12 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. opfordrer derfor Kommissionen til at 

opdatere sin meddelelse fra 2003 

(COM(2003)0606) og inden udgangen af 

2012 at udarbejde et detaljeret forslag til en 

klar overvågningsmekanisme og et 

varslingssystem, der navnlig inddrager de 

nationale organer for grundlæggende 

rettigheder, der er oprettet i 

overensstemmelse med Parisprincipperne, 

og som er baseret på bestemmelserne i 

artikel 7 i TEU og artikel 258 i TEUF; 

28. opfordrer derfor Kommissionen til at 

opdatere sin meddelelse fra 2003 

(COM(2003)0606) og inden udgangen af 

2012 at fremlægge et detaljeret forslag til 

en klar overvågningsmekanisme og et 

varslingssystem samt en "mekanisme til at 

lægge et land på is", som efterlyst af 

Parlamentet, der kan sikre, at 

medlemsstaterne efter anmodning fra EU-

institutionerne suspenderer vedtagelsen af 

love, hvis de vurderes at være i strid med 

grundlæggende rettigheder eller EU's 

retsorden, foranstaltninger, der navnlig 

inddrager de nationale organer for 

grundlæggende rettigheder, der blev 

oprettet inden for rammerne af 

Parisprincipperne, og som er baseret på 

bestemmelserne i artikel 2, 6 og 7 i TEU 

og artikel 258 i TEUF; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/13 

Ændringsforslag  13 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 a (nyt) 

 

 Forslag til beslutning  Ændringsforslag 

  39a. opfordrer EU-institutionerne til at 

sikre, at Den Europæiske Unions Agentur 

for Grundlæggende Rettigheder høres om 

ethvert lovforslag, der har indvirkning på 

de grundlæggende rettigheder, og 

respektere agenturets uafhængighed og 

kompetence; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/14 

Ændringsforslag  14 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 53 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  53a. minder om, at de grundlæggende 

rettigheder, demokrati, 

retsstatsprincipperne, ligestilling og 

princippet om neutralitet og statens 

sekularisme er kernen i de europæiske 

demokratiske og grundlæggende værdier, 

og opfordrer medlemsstaterne til at 

bekræfte disse værdier og beskytte dem 

mod angreb fra tilhængere af 

fundamentalistiske religiøse synspunkter; 

opfordrer til at værne om disse værdier, i 

forbindelse med religiøse trossamfund; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/15 

Ændringsforslag  15 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 166 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  166a. udtrykker bekymring over de nylige 

skandaler, der involverer tilfælde af 

pædofili, og opfordrer EU og 

medlemsstaterne til at sikre, at straffrihed 

ikke tolereres ved undersøgelser af 

pædofili; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/16 

Ændringsforslag  16 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 186 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  186a. udtrykker bekymring over episoder, 

hvor politiet i EU har anvendt unødig 

magt ved offentlige arrangementer og 

demonstrationer; opfordrer 

medlemsstaterne til at sikre, at det 

demokratiske og retslige tilsyn med 

retshåndhævelsesmyndighederne og 

personalet ved de retshåndhævende 

institutioner styrkes, og at der sikres 

ansvarlighed samt at straffrihed ikke har 

nogen berettigelse i Europa, især i forhold 

til unødig magtanvendelse eller i tilfælde 

af anvendelse af tortur eller umenneskelig 

eller nedværdigende behandling; 

opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at 

politifolk bærer er 

identifikationsnummer; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/17 

Ændringsforslag  17 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 186 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  186b. mener, at de nuværende 

narkotikapolitikker ikke har nået deres 

erklærede mål, og at den nuværende 

tilgang, der er baseret på kriminalisering 

og fængsling skaber yderligere 

stigmatisering og marginalisering; 

opfordrer til revision på nationalt, 

europæisk og internationalt plan af 

narkotikalove og -politikker på grundlag 

af en ny alternativ tilgang baseret på 

grundlæggende rettigheder, lægehjælp og 

skadesbegrænsning; 

Or. en 
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Ændringsforslag  18 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 188 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  188a. minder om Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstols afgørelser 

vedrørende valgprocedurer, som bl.a. er 

baseret på Venedigkommissionens 

adfærdskodeks for valgspørgsmål, og 

opfordrer EU og medlemsstaterne til at 

gennemføre dem; 

Or. en 

 

 


