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Ændringsforslag 3
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union – årsberetning 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 17 i TEU 
skal sikre gennemførelsen af traktaterne; 
der henviser til, at en medlemsstats 
nægtelse af fuldt ud at overholde EU-
lovgivningen, magtens tredeling, 
retsvæsenets uafhængighed og 
forudsigeligheden af statens handlinger 
undergraver EU's troværdighed; der 
henviser til, at et uafhængigt retsvæsen, 
ytrings- og informationsfrihed og 
mediepluralisme er afgørende elementer i 
retsstaten;

C. der henviser til, at EU er en union 
for samarbejde mellem suveræne stater, 
og til, at medlemsstaterne forbliver EU-
traktaternes herrer; 

Or. en
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Ændringsforslag 4
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning AD

Forslag til beslutning Ændringsforslag

AD. der henviser til, at EU har en 
forpligtelse i henhold til EU-retten og 
folkeretten til at modtage hjælpe dem, der 
kommer til EU og søger asyl; der henviser 
til, at tilbagedrivelser udgør en 
overtrædelse af EU-retten og folkeretten 
og forhindrer migranter i at drage fordel 
af de retlige garantier, der er fast 
forankret i denne lovgivning; der henviser 
til, at Europarådets 
menneskerettighedskommissær gav 
udtryk for alvorlig bekymring over de 
vedvarende beretninger om voldelige 
tilbagedrivelser;

AD. der henviser til, at der ikke påhviler 
EU-medlemsstater nogen forpligtelse til at 
give økonomiske migranter adgang; der 
henviser til, at migranter, der rejser fra 
eller via sikre tredjelande, ikke har ret til 
asyl; der henviser til, at 
flygtningekonventionen bør fortolkes i 
den oprindeligt tilsigtede ånd; 

Or. en
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Ændringsforslag 5
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union – årsberetning 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning AE

Forslag til beslutning Ændringsforslag

AE. der henviser til, at migration er en 
del af EU's nutid og fremtid og en af de 
største udfordringer i vores tid, som har 
tydelige konsekvenser for de 
grundlæggende rettigheder; der henviser 
til, at personer, der søger asyl har ret til og 
mulighed for at indsende deres 
asylansøgning ved officielle 
grænsepassager, når de rejser ind i EU; 
der henviser til, at der har været påstande 
om krænkelse af migranters og 
asylansøgeres grundlæggende 
rettigheder; der henviser til 
nødvendigheden af, at grænsebetjente 
sikrer tilstrækkelige ydelser til flygtninge 
under hensyntagen til de særlige 
omstændigheder, der gør sig gældende for 
sårbare personer, herunder børn, 
traumatiserede personer og gravide;

AE. der henviser til, at EU's 
migrationspolitik helt og holdent hviler på 
den forkerte præmis, at migration er 
uundgåelig og endog ønskværdig; der 
henviser til, at EU's migrationspolitik 
hviler på det fejlagtige argument, at 
skabelsen af flere lovlige migrationsveje 
på en eller anden måde vil mindske 
migrationspresset, mens realiteten er, at 
det vil skabe endnu flere pullfaktorer, der 
tilskynder folk til at rejse til Europa; der 
henviser til, at grænsebetjente skal beskytte 
de ydre grænser under hensyntagen til de 
særlige omstændigheder, der gør sig 
gældende for sårbare personer, herunder 
børn, traumatiserede personer og gravide;

Or. en
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Ændringsforslag 6
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning AH

Forslag til beslutning Ændringsforslag

AH. der henviser til, at terrorhandlinger 
er en af de alvorligste krænkelser af 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder; der henviser til, at der i 
2018 og 2019 forekom forherligelse af 
terror og hyldest af terrorister i EU; der 
henviser til, at denne slags handlinger 
legitimerer terrorisme, truer vores 
demokrati og ydmyger ofrene;

AH. der henviser til, at terrorhandlinger 
er en af de alvorligste krænkelser af 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder; der henviser til, at der i 
2018 og 2019 forekom forherligelse af 
islamistisk terror og hyldest af terrorister i 
EU; der henviser til, at denne slags 
handlinger legitimerer terrorisme, truer 
vores demokrati og ydmyger ofrene;

Or. en
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Ændringsforslag 7
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union – årsberetning 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. understreger, at en bolig ikke bare 
er en handelsvare, men en nødvendighed, 
da folk uden én ikke kan deltage fuldt ud i 
samfundet eller få adgang til deres 
grundlæggende rettigheder; er bekymret 
over, at især unge presses ud af 
boligmarkedet på grund af priserne, og 
beklager dybt tilfælde af 
forskelsbehandling fra udlejernes side og 
gennem politikker, der reducerer 
boligstøtten til unge; er foruroliget over, at 
op mod en tredjedel af alle hjemløse i de 
fleste EU-medlemsstater er mellem 18 og 
29 år gamle; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at overtage 
henstillingerne fra Europarådets 
menneskerettighedskommissær i hendes 
indlæg af 23. januar 2020 med titlen "The 
right to affordable housing: Europe's 
neglected duty", navnlig henstillingen 
om, at alle medlemsstater straks bør 
acceptere at være bundet af artikel 31 i 
den reviderede europæiske socialpagt om 
retten til en bolig; opfordrer 
medlemsstaterne til i deres sociale 
politikker at prioritere borgernes ret til en 
ordentlig bolig og øge investeringerne i 
sociale og økonomisk overkommelige 
boliger for at bekæmpe overbebyrdelsen 
af boligudgifter, navnlig med henblik på 
at beskytte dårligt stillede og sårbare 

3. er foruroliget over det stigende 
antal hjemløse i Europa mener, at 
offentlige politikker i første linje bør 
fokusere på fattigdom hos 
medlemsstaternes borgere i stedet for på 
den økonomiske situation i andre lande 
og på andre kontinenter eller på at give 
flere illegale immigranter adgang;
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grupper; opfordrer Kommissionen til på 
behørig vis at undersøge 
forskelsbehandling i forbindelse med 
adgang til en bolig, hvilket er forbudt i 
henhold til direktivet om racelighed, samt 
til at indlede overtrædelsesprocedurer i 
tilfælde af overtrædelser;

Or. en
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Ændringsforslag 8
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union – årsberetning 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. gentager, at kvinder og piger skal 
have ret til at bestemme over deres krop 
og seksualitet; opfordrer alle 
medlemsstaterne til at garantere 
omfattende seksualundervisning, 
umiddelbar adgang for kvinder og piger 
til familieplanlægning og den samlede 
vifte af tjenesteydelser inden for seksuel 
og reproduktiv sundhed, herunder 
moderne svangerskabsforebyggende 
metoder og sikker og lovlig abort;

5. gentager, at udformningen og 
gennemførelsen af abortpolitik, ligesom 
beskyttelsen og gennemførelsen af alle 
andre rettigheder med hensyn til seksuel 
og reproduktiv sundhed, henhører under 
medlemsstaternes enekompetence; 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/9

Ændringsforslag 9
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union – årsberetning 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. fordømmer på det kraftigste al vold 
og alle mord i Europa, uanset hvem 
ofrene måtte være;

Or. en
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Ændringsforslag 10
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union – årsberetning 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. fordømmer hadforbrydelser og 
hadefuld tale samt enhver form for 
forskelsbehandling, herunder på grund af 
race, hudfarve, etnisk eller social 
oprindelse, sprog, religion eller tro, 
politisk anskuelse, mindretalsstatus, 
handicap, seksuel orientering, 
kønsidentitet, kønsudtryk eller 
kønskarakteristika; gentager sin 
bekymring over, at hadefuld tale på 
internettet stadig er et udbredt og 
presserende problem; advarer mod den 
stigende grad og normalisering af 
hadefuld tale og forskellige former for 
racisme, herunder islamofobi, 
sintifjendtlighed, antisemitisme og 
racisme mod sorte og farvede personer i 
mange medlemsstater, hvilket får næring 
fra den stigende fremkomst af 
ekstremistiske bevægelser og deres retorik 
samt af regeringsrepræsentanter eller 
politiske ledere i visse medlemsstater, der 
anvender hadefuld tale til at sprede 
racistisk, fremmedfjendsk og LGBTI-
fjendtlig retorik; udtrykker bekymring 
over ofrenes manglende anmeldelse af 
hadforbrydelser på grund af 
utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger 
og myndighedernes manglende 
efterforskning samt domfældelse for 
hadforbrydelser i medlemsstaterne; 

10. fordømmer al vold og alle 
opfordringer til vold mod nogen; minder 
om, at medlemsstaternes borgere har de 
samme rettigheder og pligter;
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understreger derfor, at det er nødvendigt 
at tilskynde ofrene til at anmelde 
hadforbrydelser eller forskelsbehandling, 
gøre det lettere for dem og yde dem fuld 
beskyttelse og støtte; minder om, at 
medlemsstaterne bør sikre, at 
hadforbrydelser og hadefuld tale bliver 
effektivt registreret, efterforsket, 
retsforfulgt og prøvet ved en domstol; 
opfordrer Kommissionen og FRA til at 
fortsætte deres arbejde med overvågning 
af hadforbrydelser og hadefuld tale i 
medlemsstaterne og til jævnligt at 
rapportere om tilfælde og tendenser;

Or. en
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Ændringsforslag 11
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union – årsberetning 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. minder om, at EU's institutioner 
og agenturer er forpligtet til fuldt ud at 
opretholde alle borgeres ret til tanke‑, 
samvittigheds‑ og religionsfrihed og 
forbuddet mod forskelsbehandling på 
grund af religion eller tro, herunder 
filosofisk overbevisning, i den offentlige 
og private sfære; opfordrer 
medlemsstaterne til at beskytte tanke‑, 
samvittigheds‑, religions‑ og trosfriheden 
og til effektivt at gennemføre EU's 
retningslinjer for fremme og beskyttelse 
heraf;

11. minder alle borgere om retten til 
tanke‑, samvittigheds‑ og religionsfrihed og 
forbuddet mod forskelsbehandling på 
grund af religion eller tro, herunder 
filosofisk og politisk overbevisning, i den 
offentlige og private sfære, eksempelvis på 
sociale medieplatforme; opfordrer 
medlemsstaterne til at beskytte tanke-, 
samvittigheds-, religions- og trosfriheden;

Or. en
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Ændringsforslag 12
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union – årsberetning 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer medlemsstaterne til at 
sikre, at direktivet om racelighed 
(2000/43/EF) gennemføres fuldt ud med 
henblik på at bekæmpe vedvarende 
racisme mod sorte og farvede personer, 
transfobi, sintifjendtlighed antisemitisme 
og islamofobi; fordømmer, at 
racemæssige, etniske, sproglige og 
religiøse mindretal udsættes for strukturel 
racisme, forskelsbehandling, 
hadforbrydelser og hadefuld tale, 
manglende adgang til domsprøvelse og 
vedvarende socioøkonomiske uligheder på 
f.eks. bolig-, sundheds-, beskæftigelses- 
og uddannelsesområdet, hvilket skal 
anerkendes som store hindringer for fuld 
udøvelse af grundlæggende rettigheder og 
en væsentlig hindring for inklusion og 
lighed;

12. opfordrer medlemsstaterne til at 
sikre alle borgere den fulde udøvelse af 
deres grundlæggende rettigheder;

Or. en


