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21.2.2018 A8-0025/37 

Ændringsforslag  37 

Jörg Meuthen, 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 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  17a. opfordrer indtrængende til, at 

asylansøgninger indgives i EU-

medlemsstaternes ambassader i 

asylansøgernes oprindelseslande og 

behandles af de relevante nationale 

myndigheder, eller indgives til 

centraliserede modtagelsescentre, der 

oprettes i EU- eller UNHCR-regi; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/38 

Ændringsforslag  38 

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 17 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  17b. bemærker, at det er nødvendigt at 

sondre mellem på den ene side ofre for 

politisk forfølgelse og (krigs-)flygtninge, 

som umiddelbart før deres ankomst i EU 

var i reel fare på grund af krig, og på den 

anden side irregulære migranter; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/39 

Ændringsforslag  39 

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 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  18a. opfordrer medlemsstaterne og 

Kommissionen til at give et fast tilsagn om 

at bekæmpe religiøs intolerance og vold 

mod kristne og til at dokumentere tilfælde 

af forskelsbehandling og vold mod kristne 

flygtninge mere detaljeret; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/40 

Ændringsforslag  40 

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 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. opfordrer EU og medlemsstaterne 

til at sætte solidaritet og respekt for 

migranters og asylansøgeres 

grundlæggende rettigheder i centrum for 

EU's migrationspolitikker; 

20. opfordrer EU og medlemsstaterne 

til at sætte solidaritet og respekt for 

migranters og asylansøgeres 

grundlæggende rettigheder i centrum for 

EU's migrationspolitikker; opfordrer 

medlemsstaternes regeringer til i 

forbindelse med flygtningekrisen at 

fokusere på de virkelig vigtige problemer; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/41 

Ændringsforslag  41 

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 20 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  20a. opfordrer medlemsstaterne til at 

indføre hurtigere og mere effektive 

procedurer for tilbagesendelse af 

asylansøgere, der har fået afslag på asyl; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/42 

Ændringsforslag  42 

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 23 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  23a. understreger, at et fremtrædende 

træk ved alle medlemsstaters nationale 

suverænitet er, at de selv kan bestemme 

arten og omfanget af indvandring; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/43 

Ændringsforslag  43 

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 37 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  37a. er foruroliget over, at begrebet 

"hadefuld tale" i stigende grad anvendes 

og instrumentaliseres af visse 

mindretalsgrupper til at lægge 

uacceptable begrænsninger på legitime 

udtryk for ytrings-, religions- og 

samvittighedsfrihed; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/44 

Ændringsforslag  44 

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 48 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  48a. minder om, at den grundlæggende 

ret til militærnægtelse af 

samvittighedsgrunde er knæsat i 

artikel 10, stk. 2, i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, og at praksis for 

militærnægtelse er reguleret på behørig 

vis i medlemsstaterne ved hjælp af 

omfattende og klare retlige og politiske 

rammer; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/45 

Ændringsforslag  45 

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 59 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

59. tilskynder til, at undervisning i 

værdien af tolerance indgår som en del af 

skoleundervisningsforløbet for at give 

børnene værktøjer, der giver dem mulighed 

for at opdage alle former for 

diskrimination, uanset om den er 

antimuslimsk, antisemitisk, antiafrikansk, 

romafjendtlig, LGBTI-fjendtlig eller er 

rettet mod andre mindretal; 

59. tilskynder til, at undervisning i 

værdien af tolerance indgår som en del af 

skoleundervisningsforløbet for at give 

børnene værktøjer, der giver dem mulighed 

for at opdage alle former for 

diskrimination, uanset om den er 

antimuslimsk, antisemitisk, antiafrikansk, 

romafjendtlig, LGBTI-fjendtlig eller er 

rettet mod andre mindretal; erindrer om, at 

hovedansvaret for et barns opdragelse 

først og fremmest påhviler forældrene; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/46 

Ændringsforslag  46 

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 59 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  59a. mener, at der for så vidt angår 

barnets rettigheder fuldt ud skal tages 

hensyn til, at den vejledningsrolle, som 

moderen og faderen er fælles om i forhold 

til deres børn, og deres enestående og 

privilegerede stilling med hensyn til 

beskyttelse af barnets tarv, har forrang; 

påpeger desuden, at der skal være særlig 

opmærksomhed på barnets harmoniske 

og fuldstændige personlighedsudvikling 

og beskyttelse af dets psykiske integritet; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/47 

Ændringsforslag  47 

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 75 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  75a. opfordrer medlemsstaterne til at 

træffe målrettede foranstaltninger til at 

sikre, at kvinder har lige adgang til det 

offentlige sundhedsvæsen — især til 

primær sundhedspleje, herunder 

beskyttelse af gravide, fødende eller 

ammende mødre og deres børn før og 

efter fødslen — og også til gynækologisk 

og obstetrisk sundhedspleje som defineret 

af Verdenssundhedsorganisationen; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/48 

Ændringsforslag  48 

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 85 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  85a. understreger, at gennemførelsen 

af politikken om grundlæggende 

rettigheder skal respektere Den 

Europæiske Unions, EU-agenturernes og 

medlemsstaternes beføjelser; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/49 

Ændringsforslag  49 

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 48 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  48b. minder om, at praksis for 

militærnægtelse af samvittighedsgrunde 

er reguleret på passende måde i langt de 

fleste af Europarådets medlemsstater, og 

at der findes omfattende og klare retlige 

og politiske rammer vedrørende praksis 

for sundhedstjenesteyderes 

militærnægtelse af samvittighedsgrunde, 

der sikrer, at interesser og rettigheder for 

personer, der søger lægehjælp, 

respekteres, beskyttes og opfyldes;1; 

 

_________________________________ 

1 Punkt 3 i Europarådets Parlamentariske 

Forsamlings (PACE) beslutning 1763 (2010). 

Or. en 

 

 


