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5.12.2012 A7-0383/5 

Ändringsförslag  5 
Renate Weber, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0383/2012 
Monika Flašíková Beňová 
De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) 

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Beaktandeled 8 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av kommissionens 

rapporter om tillämpningen av EU:s stadga 

om de grundläggande rättigheterna från 

2010 och 2011 (COM(2011)0160 och 

COM(2012)0169), 

– med beaktande av kommissionens 

rapporter om tillämpningen av EU:s stadga 

om de grundläggande rättigheterna från 

2010 och 2011 (COM(2011)0160 och 

COM(2012)0169) och åtföljande 

arbetsdokument, 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/6 

Ändringsförslag  6 
Renate Weber, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0383/2012 
Monika Flašíková Beňová 
De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) 

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Ma (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ma. Sociala och ekonomiska rättigheter 

är väsentliga inslag i stadgan och bör som 

sådana få en framträdande plats i varje 

analys av situationen för de 

grundläggande rättigheterna i unionen. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/7 

Ändringsförslag  7 
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0383/2012 
Monika Flašíková Beňová 
De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) 

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 9 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta en årlig rapport 

om situationen för de grundläggande 

rättigheterna i Europeiska unionen, 

utgående bland annat från artiklarna 2 och 

6 i EU-fördraget och från stadgan. 

Parlamentet anser att det i en sådan rapport 

bör ingå en analys av situationen i 

medlemsstaterna, också utgående från vilka 

farhågor som internationella 

organisationer, icke-statliga organisationer, 

Europaparlamentet och medborgarna hyser 

om kränkningar av de grundläggande 

rättigheterna, rättsstaten och demokratin. 

Parlamentet erinrar om att kommissionen 

är skyldig att göra detta, såväl eftersom 

kommissionen är både fördragens och 

stadgans väktare, som med stöd av 

artiklarna 2, 6 och 7 i EU-fördraget. 

9. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta en årlig rapport 

om situationen för de grundläggande 

rättigheterna i Europeiska unionen, 

utgående bland annat från artiklarna 2 och 

6 i EU-fördraget och från stadgan. 

Parlamentet anser att det i en sådan rapport 

bör ingå en analys av situationen i 

medlemsstaterna, också utgående från vilka 

farhågor som internationella 

organisationer, icke-statliga organisationer, 

Europaparlamentet och medborgarna hyser 

om kränkningar av de grundläggande 

rättigheterna, rättsstaten och demokratin. 

Parlamentet vill att rapporten ska ta upp 

genomförandet, skyddet och främjandet 

av samt respekten för grundläggande 

rättigheter i EU och dess medlemsstater, i 

enlighet med stadgan, 

Europakonventionen och internationella 

konventioner om grundläggande 

rättigheter, samt innehålla specifika 

rekommendationer. Parlamentet erinrar 

om att kommissionen är skyldig att göra 

detta, såväl eftersom kommissionen är 

både fördragens och stadgans väktare, som 

med stöd av artiklarna 2, 6 och 7 i 

EU-fördraget. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/8 

Ändringsförslag  8 
Renate Weber, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0383/2012 
Monika Flašíková Beňová 
De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) 

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 10a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 10a. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionens rapporter från 2010 och 

2011 om tillämpningen av EU:s stadga 

om de grundläggande rättigheterna inte 

poängterar sociala och ekonomiska 

rättigheter, särskilt under den nuvarande 

ekonomiska krisen, när sådana rättigheter 

är ännu mer relevanta. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/9 

Ändringsförslag  9 
Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0383/2012 
Monika Flašíková Beňová 
De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) 

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 10b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 10b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att se till att dess 

årsrapport om tillämpningen av stadgan 

tar upp situationen för sociala och 

ekonomiska rättigheter i unionen och 

särskilt hur de genomförs i 

medlemsstaterna. 

Or. en 



 

AM\921391SV.doc  PE493.741v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

5.12.2012 A7-0383/10 

Ändringsförslag  10 
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0383/2012 
Monika Flašíková Beňová 
De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) 

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 24a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 24a. Europaparlamentet är ytterst oroat 

över situationen för demokratin, 

rättsstatsprincipen, kontrollmöjligheter, 

medier och grundläggande rättigheter i 

några av medlemsstaterna, särskilt när 

det gäller de makthavandes metoder för 

att välja, anställa eller avskeda personer 

på oberoende poster såsom 

författningsdomstolar, rättsväsendet, 

ledningen för offentliga radio- och 

tv-bolag, medietillsynsorgan, ombudsmän 

eller myndighetschefer, av enbart 

partipolitiska skäl i stället för att beakta 

deras kompetens, erfarenhet och 

oberoende. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/11 

Ändringsförslag  11 
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0383/2012 
Monika Flašíková Beňová 
De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) 

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 24b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 24b. Europaparlamentet är fortfarande 

oroat över situationen i Ungern, särskilt i 

samband med de senaste uttrycken för 

antisemitism, ökad extremism, rasism, 

främlingsfientlighet och fientlighet mot 

romer. Parlamentet är också oroat över 

landets nya vallag, författning och 

därmed relaterade lagar, den statliga 

kontrollen över medierna och 

rättsväsendet, begränsningarna av 

hbti-personers rättigheter och 

yttrandefrihet, diskrimineringen av 

religiösa grupper, romer och andra 

minoritetsgrupper, kriminaliseringen av 

hemlösa, situationen inom 

utbildningssystemet och de åtgärder som 

påverkar elever samt den ökande 

spänningen gentemot grannländerna. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/12 

Ändringsförslag  12 
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0383/2012 
Monika Flašíková Beňová 
De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) 

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 28 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet uppmanar därför 

kommissionen att uppdatera sitt 

meddelande från 2003 (COM(2003)0606) 

och före utgången av 2012 utarbeta ett 

utförligt förslag för en tydlig 

övervakningsmekanism och ett system för 

tidig varning, varvid framför allt nationella 

organ för grundläggande rättigheter, som 

inrättats i enlighet med Parisprinciperna 

bör medverka och mekanismen och 

systemet bör bygga på bestämmelserna i 

artikel 7 i EU-fördraget och artikel 258 i 

EUF-fördraget. 

28. Europaparlamentet uppmanar därför 

kommissionen att uppdatera sitt 

meddelande från 2003 (COM(2003)0606) 

och före utgången av 2012 utarbeta ett 

utförligt förslag för en tydlig 

övervakningsmekanism och ett system för 

tidig varning samt ett ”förfarande för att 

lägga på is”, som parlamentet redan har 

efterlyst, för att garantera att 

medlemsstaterna på EU-institutionernas 

begäran ska ställa in antagandet av lagar 

som misstänks strida mot grundläggande 

rättigheter eller EU:s rättsordning, varvid 

framför allt nationella organ för 

grundläggande rättigheter, som inrättats i 

enlighet med Parisprinciperna bör 

medverka, och mekanismen och systemet 

bör bygga på bestämmelserna i 

artiklarna 2, 6 och 7 i EU-fördraget och 

artikel 258 i EUF-fördraget. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/13 

Ändringsförslag  13 
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0383/2012 
Monika Flašíková Beňová 
De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) 

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 39a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 39a. Europaparlamentet uppmanar 

EU:s institutioner att se till att byrån för 

grundläggande rättigheter hörs i fråga om 

alla lagstiftningsförslag som påverkar de 

grundläggande rättigheterna, och att 

respektera byråns oberoende och 

behörighet. 

Or. en 



 

AM\921391SV.doc  PE493.741v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

5.12.2012 A7-0383/14 

Ändringsförslag  14 
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0383/2012 
Monika Flašíková Beňová 
De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) 

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 53a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 53a. Europaparlamentet påminner om att 

grundläggande rättigheter, demokrati, 

rättsstatsprincipen, jämlikhet och 

principen om sekularism och statens 

neutralitet är kärnan i de europeiska 

demokratiska och grundläggande 

värdena. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att bekräfta dessa 

värden och skydda dem mot angrepp från 

personer som företräder 

fundamentalistiska religiösa åsikter. 

Parlamentet kräver att dessa värden ska 

upprätthållas i förbindelser med religiösa 

samfund. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/15 

Ändringsförslag  15 
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0383/2012 
Monika Flašíková Beňová 
De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) 

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 166a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 166a. Europaparlamentet är oroat över de 

senaste pedofiliskandalerna och 

uppmanar EU och medlemsstaterna att se 

till att straffrihet inte tolereras i 

pedofiliutredningar. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/16 

Ändringsförslag  16 
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0383/2012 
Monika Flašíková Beňová 
De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) 

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 186a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 186a. Europaparlamentet uttrycker oro 

över incidenterna med oproportionerliga 

polisingripanden i EU vid offentliga 

evenemang och demonstrationer. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

att se till att den demokratiska och 

rättsliga översynen av brottsbekämpande 

myndigheter och personal förstärks, att 

ansvarsskyldigheten garanteras och att 

det klargörs att straffrihet inte hör hemma 

i Europa, särskilt när det gäller 

oproportionerligt våld, tortyr och 

omänsklig eller förnedrande behandling. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

att se till att polispersonalen bär ett 

id-nummer. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/17 

Ändringsförslag  17 
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0383/2012 
Monika Flašíková Beňová 
De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) 

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 186a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 186a. Europaparlamentet anser att den 

nuvarande narkotikapolitiken inte har 

uppnått sina syften och att den rådande 

inställningen, som grundas på 

kriminalisering och fängelsestraff, skapar 

ytterligare stigmatisering och 

marginalisering. Parlamentet efterlyser 

en nationell, europeisk och internationell 

översyn av lagar och politik på 

narkotikaområdet mot bakgrund av ett 

nytt, alternativt synsätt som bygger på 

värnande om de grundläggande 

rättigheterna, läkarvård och 

skadebegränsning. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/18 

Ändringsförslag  18 
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0383/2012 
Monika Flašíková Beňová 
De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) 

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 188a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 188a. Europaparlamentet påminner om 

Europadomstolens domar i samband med 

valförfaranden, som bland annat grundas 

på Venedigkommissionens 

uppförandekod i valfrågor, och uppmanar 

EU och medlemsstaterna att genomföra 

dem. 

Or. en 

 

 


