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21.2.2018 A8-0025/27 

Ændringsforslag  27 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapport om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 

2017/2125(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 6 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – der henviser til de relevante 

beslutninger fra Europarådets 

parlamentariske Forsamling, 

Or. en 



 

AM\1146496DA.docx  PE616.048v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.2.2018 A8-0025/28 

Ændringsforslag  28 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapport om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 

2017/2125(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning U a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ua. der henviser til, at det er Europa-

Parlamentets opfattelse "at 

interinstitutionelle aftaler kun kan have 

retsvirkning for EU-institutionerne, og at 

de således ikke udgør noget soft law-

instrument med hensyn til retsvirkning 

over for tredjemænd" (dvs. de enkelte 

medlemsstater), sådan som det gav udtryk 

for i punkt 15 i sin beslutning af 4. 

september 2007 om institutionelle og 

retlige virkninger af anvendelse af soft 

law-instrumenter (2007/2028(INI)); 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/29 

Ændringsforslag  29 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapport om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 

2017/2125(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning U b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ub. der henviser til, at kristne 

flygtninge i modtagelsescentrene for 

asylansøgere i medlemsstaterne udsættes 

for angreb og endog dødstrusler fra 

fanatiske muslimer, der lever i 

overensstemmelse med sharialoven; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/30 

Ændringsforslag  30 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapport om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 

2017/2125(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning U c (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Uc. der henviser til, at det i artikel 4, 

stk. 2, i TEU hedder, at "Unionen 

respekterer medlemsstaternes lighed over 

for traktaterne samt deres nationale 

identitet, som den kommer til udtryk i 

deres grundlæggende politiske og 

forfatningsmæssige strukturer, herunder 

regionalt og lokalt selvstyre. Den 

respekterer deres centrale statslige 

funktioner, herunder sikring af statens 

territoriale integritet, opretholdelse af lov 

og orden samt beskyttelse af den nationale 

sikkerhed. Navnlig forbliver den nationale 

sikkerhed den enkelte medlemsstats 

eneansvar "; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/31 

Ændringsforslag  31 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapport om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 

2017/2125(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. erklærer, at hverken national 

suverænitet eller nærhedsprincippet kan 

berettige til eller legitimere en 

medlemsstats systematiske nægtelse af at 

respektere EU's grundlæggende værdier, 

der har været bestemmende for de 

indledende artikler i EU's traktater, som 

alle medlemsstaterne frivilligt har 

undertegnet og har forpligtet sig til at 

respektere; 

1. erklærer, at hverken national 

suverænitet eller nærhedsprincippet kan 

berettige til eller legitimere en 

medlemsstats systematiske nægtelse af at 

respektere EU's grundlæggende værdier, 

der har været bestemmende for de 

indledende artikler i EU's traktater, som 

alle medlemsstaterne frivilligt har 

undertegnet og har forpligtet sig til at 

respektere; erklærer også, at definitionen 

af kerneværdier og -principper er en 

levende og permanent proces, og at den 

bør være baseret på menneskelig 

værdighed under hensyntagen til den 

særlige moralske opfattelse i samfundet i 

den enkelte medlemsstat; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/32 

Ændringsforslag  32 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapport om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 

2017/2125(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. understreger, at det er nødvendigt 

at undgå ensidige fortolkninger af 

princippet om ikke-diskrimination og 

afviser forsøget på at give artikel 21 i 

chartret om grundlæggende rettigheder 

en mere fremtrædende rolle end andre 

(lige så vigtige) bestemmelser i chartret; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/33 

Ændringsforslag  33 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapport om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 

2017/2125(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1b. erindrer om, at det i artikel 67 i 

TEUF hedder, at "Unionen udgør et 

område med frihed, sikkerhed og 

retfærdighed, hvor de grundlæggende 

rettigheder og medlemsstaternes 

forskellige retssystemer og retstraditioner 

respekteres"; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/34 

Ændringsforslag  34 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapport om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 

2017/2125(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1c. erindrer om, at det i artikel 4, 

stk. 2, i TEU hedder, at "Unionen 

respekterer medlemsstaternes lighed over 

for traktaterne samt deres nationale 

identitet, som den kommer til udtryk i 

deres grundlæggende politiske og 

forfatningsmæssige strukturer, herunder 

regionalt og lokalt selvstyre. Den 

respekterer deres centrale statslige 

funktioner, herunder sikring af statens 

territoriale integritet, opretholdelse af lov 

og orden samt beskyttelse af den nationale 

sikkerhed. Navnlig forbliver den nationale 

sikkerhed den enkelte medlemsstats 

eneansvar "; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/35 

Ændringsforslag  35 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapport om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 

2017/2125(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. bemærker, at staternes overholdelse 

af Københavnskriterierne på tidspunktet 

for deres tiltrædelse af EU skal være 

genstand for konstant overvågning og 

dialog i og mellem Parlamentet, 

Kommissionen og Rådet; 

2. bemærker, at staternes overholdelse 

af Københavnskriterierne på tidspunktet 

for deres tiltrædelse af EU skal være 

genstand for konstant overvågning og 

dialog i og mellem Parlamentet, 

Kommissionen og Rådet; noterer sig, at 

det overordnede spørgsmål er, om EU's 

institutioner, navnlig Parlamentet og 

Kommissionen, har ret til at kræve, at 

medlemsstater udfører en 

konsekvensvurdering af yderligere 

forpligtelser, medens de gennemfører 

Københavnskriterierne og EU's 

lovgivning om grundlæggende 

rettigheder; 

Or. en 

 

 


