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Ændringsforslag  19 

Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

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

(2011/2069(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14a. bemærker i den forbindelse, at de 

økonomiske, budgetmæssige og sociale 

politikker, som for øjeblikket gennemføres 

i EU, har alvorlige konsekvenser, bl.a. for 

udøvelsen af fagforeningsrettigheder, 

arbejdsbetingelserne samt aflønningen og 

den sociale beskyttelse af EU's 

arbejdstagere; understreger, at den 

økonomiske, finansielle og sociale krise 

ikke må anvendes som begrundelse for at 

nedsætte sociale og lønmæssige 

rettigheder som tilkendegivet af Juan 

Somavia, generaldirektør for ILO, over 

for Europa-Parlamentet den 20. 

september 2011, idet der mindes om, at 

retten til arbejde og enkeltpersoners 

beskyttelse samt forbedringen af 

levebetingelserne og personers velvære 

indgår i de værdier, som har dannet og 

fortsat skal danne grundlaget for Den 

Europæiske Union; 

Or. fr 
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Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

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

(2011/2069(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14b. udtrykker stærk bekymring over den 

stigende ulighed og den omfattende 

fattigdom som følge af de sociale 

konsekvenser af de foranstaltninger til 

bekæmpelse af den økonomiske og 

finansielle krise, der er truffet af EU og 

dets medlemsstater; understreger, at disse 

sårbare situationer navnlig berører børn, 

kvinder og ældre, og at de fører til et utal 

af overtrædelser af de grundlæggende 

rettigheder, navnlig inden for retten til 

beskæftigelse, bolig, sundhed, 

uddannelse, kultur, domstolsadgang osv.; 

konstaterer, at dette ofte fører til 

forskellige former for forskelsbehandling 

og krænkelse af princippet om 

individernes lige værdighed og rettigheder 

samt fastlagt i bl.a. artikel 1 i 

verdenserklæringen om 

menneskerettigheder; 

Or. fr 
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Marie-Christine Vergiat 
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Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

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

(2011/2069(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 38a. er alvorligt bekymret over den stadig 

mere repressive karakter af politikkerne 

på det retlige og politimæssige område, 

som fører til stadig flere anslag mod og 

krænkelser af den enkeltes 

frihedsrettigheder inden for rammerne af 

de forskellige politikker, som ikke 

begrænser sig til terrorbekæmpelse; 

fordømmer de nylige foranstaltninger til 

midlertidig genindførelse af kontrol ved 

Unionens indre grænser og finder det 

stærkt betænkeligt, at den frie 

bevægelighed for personer i stadig større 

grad kædes sammen med krav om 

udlevering af personlige oplysninger eller 

elektronisk overvågning af offentlige 

steder; 

Or. fr 
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Marie-Christine Vergiat 
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Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

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

(2011/2069(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. opfordrer medlemsstaterne til at 

opfylde deres forpligtelser på behørig vis i 

henhold til international lov, hvilket de 

indtil videre ikke har gjort, for at 

undersøge alvorlige krænkelser af 

menneskerettighederne i forbindelse med 

samarbejdet om CIA's antiterrorprogram, 

intensivere bekæmpelsen af 

menneskehandel og organiseret 

kriminalitet og for at give ofrene fuld 

oprejsning; 

39. opfordrer medlemsstaterne til at 

opfylde deres forpligtelser på behørig vis i 

henhold til international lov, hvilket de 

indtil videre ikke har gjort, for at 

undersøge alvorlige krænkelser af 

menneskerettighederne i forbindelse med 

samarbejdet om CIA's antiterrorprogram, 

intensivere bekæmpelsen af 

menneskehandel og organiseret 

kriminalitet og for at give ofrene fuld 

oprejsning; opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at undersøge, om der 

er sket krænkelser af retten til liv i 

forbindelse med afvisningen af migranter 

og asylansøgere i Middelhavet og visse 

medlemsstaters forsinkede hjælpeaktioner 

til havs, navnlig set i lyset af 

henstillingerne i Europarådets resolution 

1872(2012) af 24. april 2012; 

Or. fr 
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Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

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

(2011/2069(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 46 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 46a. opfordrer EU og medlemsstaterne til 

at anvende og håndhæve 

frihedsrettighederne og de 

grundlæggende rettigheder for alle, der 

opholder sig på Unionens og dens 

medlemsstaters område, i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

unionstraktaterne, navnlig artikel 2 i 

TEU, i chartret om grundlæggende 

rettigheder, i den europæiske 

menneskerettighedskonvention og i de 

internationale konventioner, 

medlemsstaterne har underskrevet; 

Or. fr 
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Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

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

(2011/2069(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 126 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 126a. er chokeret over det uacceptabelt 

høje antal migranter, som er døde på 

havet, medens de prøvede at nå frem til 

det europæiske kontinent, bl.a. for at søge 

asyl; kræver, at forpligtelsen til at yde 

nødhjælp på havet overholdes fuldt ud af 

Unionen og dens medlemsstater, og at den 

europæiske eller nationale lovgivning 

ændres, således at de søfolk, som kommer 

migranter til undsætning på havet, ikke 

risikerer at blive anklaget for at være 

menneskesmuglere eller dømmes for at 

have hjulpet mennesker i nød; kræver 

endvidere, at henstillingerne i 

Europarådets resolution 1872(2012) af 

24. april 2012 implementeres; 

Or. fr 
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Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

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

(2011/2069(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 145 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

145. understreger betydningen af 

forhandlinger med henblik på ændring af 

Dublin II-forordningen og understreger, at 

man ikke bør søge at opnå mere effektive 

procedurer på bekostning af ansøgernes 

rettigheder; 

145. understreger betydningen af 

forhandlinger med henblik på ændring af 

Dublin II-forordningen og understreger, at 

man ikke bør søge at opnå mere effektive 

procedurer på bekostning af ansøgernes 

rettigheder; udtrykker bekymring over, at 

den igangværende reform ikke løser de 

juridiske og humanitære problemer, der 

er rejst ved adskillige nationale og 

europæiske domstolsafgørelser, og at den 

ikke respekterer asylansøgernes 

rettigheder; 

Or. fr 
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Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

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

(2011/2069(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 151 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

151. understreger, at principperne om 

nødvendighed og proportionalitet i de 

oplysninger, der indsamles og lagres, bør 

gælde for de nye teknologier til lagring af 

personoplysninger og for 

grænseoverskridende overvågning; 

151. understreger, at principperne om 

nødvendighed og proportionalitet i de 

oplysninger, der indsamles og lagres, bør 

gælde for de nye teknologier til lagring af 

personoplysninger og for 

grænseoverskridende overvågning; 

fordømmer i denne forbindelse 

Kommissionens forslag vedrørende 

Eurodac-systemet og oprettelsen af det 

europæisk system til overvågning af EU's 

ydre grænser, som indebærer en generel 

overvågning af de ydre grænser ved hjælp 

af teknologisk udstyr; understreger Den 

Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelses holdning til Eurodac-

forslaget, som peger på en fortsat 

udhuling af asylansøgeres 

grundlæggende rettigheder; 

Or. fr 
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Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

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

(2011/2069(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 155 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

155. opfordrer Kommissionen til i lyset af 

dens evaluering af europæiske 

tilbagetagelsesaftaler at afholde sig fra at 

støtte forhastet indgåelse af nye aftaler, der 

fører til overtrædelser af grundlæggende 

rettigheder; opfordrer Rådet til at 

overholde princippet om "ingen aftale for 

enhver pris"; 

155. opfordrer Kommissionen til i lyset af 

dens evaluering af europæiske 

tilbagetagelsesaftaler at genforhandle de 

allerede indgåede aftaler, der overtræder 

de grundlæggende menneskerettigheder 

for tilbagetagne personer, og afholde sig 

fra at støtte alt for forhastet indgåelse af 

nye aftaler, der fører til overtrædelser af 

grundlæggende rettigheder;  opfordrer 

Rådet til at overholde princippet om "ingen 

aftale for enhver pris"; 

Or. fr 
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Betænkning A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

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

(2011/2069(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 182 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

182. henleder opmærksomheden på de 

resterende mangler vedrørende 

minimumsgarantier for retten til forsvar og 

påpeger, at Europarådets 

menneskerettighedskommissær satte 

spørgsmålstegn ved manglen på effektive 

retsmidler over for den europæiske 

arrestordre og brugen af denne til mindre 

forbrydelser; 

182. henleder opmærksomheden på de 

resterende mangler vedrørende 

minimumsgarantier for retten til forsvar og 

påpeger, at Europarådets 

menneskerettighedskommissær satte 

spørgsmålstegn ved manglen på effektive 

retsmidler over for den europæiske 

arrestordre og brugen af denne til mindre 

forbrydelser; opfordrer derfor 

Kommissionen til at foreslå en revision af 

mandatet for den europæiske arrestordre 

bl.a. med henblik på at afspejle 

henstillingerne fra Europarådets 

menneskerettighedskommissær; 

Or. fr 

 

 


