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5.12.2012 A7-0383/19 

Ändringsförslag  19 
Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 14a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 14a. Europaparlamentet konstaterar i 

detta avseende att den nuvarande 

ekonomiska, budgetrelaterade och sociala 

politiken i EU får svåra konsekvenser 

särskilt för utövandet av fackliga 

rättigheter, arbets- och lönevillkor samt 

social trygghet för arbetstagarna i 

unionen. Parlamentet betonar att den 

ekonomiska, finansiella och sociala 

krisen inte får användas som 

förevändning för att inskränka de sociala 

och lönerelaterade rättigheterna, vilket 

ILO:s generaldirektör Somavia framhöll 

för Europaparlamentet 

den 20 september 2011 då han påminde 

om att rätten till arbete, skydd för 

individen samt förbättring av livsvillkor 

och människors välbefinnande är några 

av de värden som har utgjort och 

fortsättningsvis måste utgöra grunden för 

Europeiska unionen. 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/20 

Ändringsförslag  20 
Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 14b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 14b. Europaparlamentet uttrycker sin 

djupa oro över den ökande ojämlikhet och 

den stora fattigdom som följer av de 

sociala konsekvenserna av åtgärderna 

mot den ekonomiska och finansiella 

krisen i EU och dess medlemsstater. 

Parlamentet betonar att problemen med 

utsatthet framför allt berör barn, kvinnor 

och äldre personer och medför många 

kränkningar av de grundläggande 

rättigheterna, bland annat rätten till 

anställning, bostad, hälsa, utbildning, 

kultur, rättvisa etc. Parlamentet 

konstaterar att detta ofta leder till 

mångfaldig diskriminering som kränker 

den rätt till värdighet och jämlikhet som 

alla människor tillerkänns, bland annat i 

artikel 1 i FN:s allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna. 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/21 

Ändringsförslag  21 
Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 38a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 38a. Europaparlamentet är ytterst oroat 

över att politiken på det rättsliga och 

polisiära området tar sig allt 

maktfullkomligare uttryck, så att den 

enskildes friheter utsätts för allt fler 

angrepp inom olika former av politik som 

inte enbart inskränker sig till att bekämpa 

terrorism. Parlamentet fördömer de 

åtgärder som nyligen vidtagits för att 

tillfälligt återinföra kontrollerna vid 

unionens inre gränser och finner det 

djupt oroväckande att den fria rörligheten 

för personer i allt högre grad får som 

villkor att det ska tillhandahållas 

personuppgifter eller att offentliga platser 

ska övervakas elektroniskt. 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/22 

Ändringsförslag  22 
Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 39 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att uppfylla sina hittills 

inte fullgjorda förpliktelser enligt 

internationell lag om att undersöka 

allvarliga brott mot mänskliga rättigheter 

som begåtts vid samarbetet med 

CIA:s program mot terrorism, att 

intensifiera kampen mot människohandel 

och organiserad brottslighet och att erbjuda 

full ersättning till brottsoffer. 

39. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att uppfylla sina hittills 

inte fullgjorda förpliktelser enligt 

internationell lag om att undersöka 

allvarliga brott mot mänskliga rättigheter 

som begåtts vid samarbetet med 

CIA:s program mot terrorism, att 

intensifiera kampen mot människohandel 

och organiserad brottslighet och att erbjuda 

full ersättning till brottsoffer. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att snarast 

undersöka hur rätten till liv har kränkts 

genom att invandrare och asylsökande i 

Medelhavsområdet återsänts eller genom 

att somliga medlemsstater dröjt med att 

inleda räddningspådrag till sjöss, särskilt 

mot bakgrund av rekommendationerna i 

Europarådets resolution 1872(2012) av 

den 24 april 2012. 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/23 

Ändringsförslag  23 
Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 46a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 46a. Europaparlamentet uppmanar 

unionen och medlemsstaterna att tillämpa 

och skydda de grundläggande fri- och 

rättigheterna för alla personer som 

befinner sig på unionens och 

medlemsstaternas territorium, i enlighet 

med bl.a. bestämmelserna i unionens 

fördrag, särskilt artikel 2 i fördraget om 

Europeiska unionen, stadgan om de 

grundläggande rättigheterna, 

Europakonventionen och de 

internationella konventioner som 

medlemsstaterna anslutit sig till. 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/24 

Ändringsförslag  24 
Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 126a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 126a. Europaparlamentet är chockerat 

över det oacceptabla antalet invandrare 

som omkommit till havs när de försökt nå 

den europeiska kontinenten, bland annat 

för att söka asyl här. Parlamentet kräver 

att unionen och dess medlemsstater fullt 

ut ska respektera skyldigheten att ge 

undsättning till havs och att 

unionslagstiftningen eller 

medlemsstaternas lagstiftning ska ändras 

så att sjömän som räddar invandrare ute 

till havs aldrig ska anklagas för 

människosmuggling eller dömas för att de 

har hjälpt en person i fara. Parlamentet 

kräver också att rekommendationerna i 

Europarådets resolution 1872(2012) av 

den 24 april 2012 ska genomföras. 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/25 

Ändringsförslag  25 
Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 145 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

145. Europaparlamentet betonar betydelsen 

av förhandlingar för att ändra 

Dublin II-förordningen och betonar att 

effektivare förfaranden inte bör eftersträvas 

på bekostnad av de sökandes rättigheter. 

145. Europaparlamentet betonar betydelsen 

av förhandlingar för att ändra 

Dublin II-förordningen och betonar att 

effektivare förfaranden inte bör eftersträvas 

på bekostnad av de sökandes rättigheter. 

Parlamentet är oroat över att den 

pågående reformen inte löser de rättsliga 

och humanitära problem som tagits upp i 

många nationella och europeiska 

domstolsbeslut, och att den inte 

respekterar asylsökandes rättigheter. 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/26 

Ändringsförslag  26 
Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 151 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

151. Europaparlamentet betonar att 

principerna om nödvändighet och 

proportionalitet när det gäller insamlade 

och lagrade uppgifter även bör gälla nya 

tekniker för lagring av personuppgifter och 

gränsövervakning. 

151. Europaparlamentet betonar att 

principerna om nödvändighet och 

proportionalitet när det gäller insamlade 

och lagrade uppgifter även bör gälla nya 

tekniker för lagring av personuppgifter och 

gränsövervakning. Parlamentet fördömer i 

detta sammanhang kommissionens 

förslag om Eurodac-systemet och 

inrättandet av det europeiska systemet för 

övervakning av unionens yttre gränser 

som innebär en generell övervakning av 

de yttre gränserna med hjälp av teknik. 

Parlamentet understryker Europeiska 

datatillsynsmannens yttrande över 

Eurodac-förslaget, som pekar på fortsatt 

urholkning av asylsökandes 

grundläggande rättigheter. 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/27 

Ändringsförslag  27 
Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 155 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

155. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att mot bakgrund av sin 

utvärdering av de europeiska 

återtagandeavtalen avstå från att stödja ett 

snabbt ingående av nya avtal som leder till 

kränkningar av de grundläggande 

rättigheterna. Parlamentet uppmanar också 

rådet att respektera principen om att avtal 

inte får ingås till vilket pris som helst. 

155. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att mot bakgrund av sin 

utvärdering av de europeiska 

återtagandeavtalen omförhandla avtal som 

redan ingåtts och som kränker återtagna 

personers grundläggande rättigheter samt 

avstå från att stödja alltför snabbt ingående 

av nya avtal som leder till kränkningar av 

de grundläggande rättigheterna. 

Parlamentet uppmanar också rådet att 

respektera principen om att avtal inte får 

ingås till vilket pris som helst. 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/28 

Ändringsförslag  28 
Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2011/2069(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 182 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

182. Europaparlamentet uppmärksammar 

de kvarstående bristerna när det gäller 

minimigarantier för rätten till försvar, och 

påpekar att Europarådets kommissarie för 

mänskliga rättigheter har ifrågasatt 

avsaknaden av effektiva rättsmedel mot 

den europeiska arresteringsordern och att 

ordern används även för smärre brott. 

182. Europaparlamentet uppmärksammar 

de kvarstående bristerna när det gäller 

minimigarantier för rätten till försvar, och 

påpekar att Europarådets kommissarie för 

mänskliga rättigheter har ifrågasatt 

avsaknaden av effektiva rättsmedel mot 

den europeiska arresteringsordern och att 

ordern används även för smärre brott. 

Därför vill parlamentet att kommissionen 

föreslår en översyn av mandatet för den 

europeiska arresteringsordern, särskilt i 

syfte att följa rekommendationerna från 

Europarådets kommissarie för mänskliga 

rättigheter. 

Or. fr 

 

 


