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Ändringsförslag 3
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
för ID-gruppen

Betänkande A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–
2019
(2019/2199(INI))

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Enligt artikel 17 i EU-fördraget 
måste kommissionen säkerställa 
tillämpningen av fördragen. En 
medlemsstats vägran att fullt ut 
upprätthålla unionsrätten, 
maktdelningen, rättsväsendets oberoende 
och principen om förutsägbarhet i statens 
agerande gör att Europeiska unionens 
trovärdighet som ett område med lag och 
rätt ifrågasätts. Ett oberoende 
rättsväsende, yttrandefrihet och 
informationsfrihet samt mediepluralism 
är oumbärliga inslag i en rättsstat.

C. EU är en union för samarbete 
mellan suveräna stater och 
medlemsstaterna förblir EU-fördragens 
herrar. 

Or. en
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Ändringsförslag 4
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
för ID-gruppen

Betänkande A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–
2019
(2019/2199(INI))

Förslag till resolution
Skäl AD

Förslag till resolution Ändringsförslag

AD. EU har en skyldighet enligt 
unionsrätten och internationell rätt att ta 
emot och behandla ansökningarna från 
dem som kommer till EU och söker asyl. 
Att stoppa och tvinga tillbaka människor 
utgör en överträdelse av unionsrätten och 
internationell rätt, och hindrar 
asylsökande från att dra nytta av de 
rättsliga garantier som är tydligt 
fastställda i lagstiftningen. Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter 
har uttryckt allvarlig oro över de 
återkommande rapporterna om 
användning av våld för att få människor 
att vända tillbaka.

AD. EU:s medlemsstater har ingen 
skyldighet att bevilja ekonomiska 
migranter tillträde. Migranter som reser 
från eller via säkra tredjeländer har inte 
rätt till asyl. Flyktingkonventionen bör 
tolkas i den anda som den ursprungligen 
var avsedd för. 

Or. en
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Ändringsförslag 5
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
för ID-gruppen

Betänkande A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–
2019
(2019/2199(INI))

Förslag till resolution
Skäl AE

Förslag till resolution Ändringsförslag

AE. Migration är en del av EU:s 
historia, nutid och framtid, och en av de 
största utmaningarna i vår tid som har 
tydlig inverkan på de grundläggande 
rättigheterna. Asylsökande har rätt och 
möjlighet att lämna in asylansökningar 
vid officiella gränsövergångar när de 
reser in i EU. Det har förekommit 
anklagelser om kränkningar av 
migranters och asylsökandes 
grundläggande rättigheter. 
Gränskontrolltjänstemän måste 
tillhandahålla lämpliga tjänster till 
flyktingar, med hänsyn till de särskilda 
omständigheterna för utsatta personer 
såsom barn, traumatiserade personer och 
gravida kvinnor.

AE. EU:s migrationspolitik bygger helt 
och hållet på den felaktiga premissen att 
migration är oundviklig och även 
önskvärd. EU:s migrationspolitik bygger 
på det felaktiga argumentet att skapandet 
av fler lagliga migrationsvägar på något 
sätt kommer att minska migrationstrycket, 
medan det i själva verket skulle skapa 
ännu fler pullfaktorer som uppmuntrar 
folk att resa till Europa. 
Gränskontrolltjänstemän måste skydda de 
yttre gränserna, med hänsyn till de 
särskilda omständigheterna för utsatta 
personer såsom barn, traumatiserade 
personer och gravida kvinnor.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
för ID-gruppen

Betänkande A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–
2019
(2019/2199(INI))

Förslag till resolution
Skäl AH

Förslag till resolution Ändringsförslag

AH. Terroristdåd utgör en av de grövsta 
kränkningarna av de grundläggande fri- 
och rättigheterna. Förhärligande av 
terrorism och hyllningar av terrorister ägde 
rum inom Europeiska unionen 2018 och 
2019. Denna typ av handlingar legitimerar 
terrorism, hotar vår demokrati och 
förnedrar offren.

AH. Terroristdåd utgör en av de grövsta 
kränkningarna av de grundläggande fri- 
och rättigheterna. Förhärligande av 
islamistisk terrorism och hyllningar av 
terrorister ägde rum inom Europeiska 
unionen 2018 och 2019. Denna typ av 
handlingar legitimerar terrorism, hotar vår 
demokrati och förnedrar offren.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
för ID-gruppen

Betänkande A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–
2019
(2019/2199(INI))

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att en 
bostad inte är en handelsvara utan en 
nödvändighet, utan vilken medborgarna 
inte kan delta fullt ut i samhället och ha 
tillgång till alla sina grundläggande 
rättigheter. Parlamentet är bekymrat över 
att i synnerhet unga människor inte 
klarar bostadspriserna, och beklagar de 
fall av diskriminering som orsakas av 
vissa hyresvärdar och politik som gör att 
bostadsförmånerna för ungdomar 
minskas eller tas bort. Parlamentet är 
bestört över att upp till en tredjedel av alla 
hemlösa i de flesta EU-medlemsstater är 
18–29 år. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att integrera 
de rekommendationer som Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter 
gjorde i sin kommentar av den 23 januari 
2020 om rätten till överkomliga bostäder 
och Europas försummelser: The right to 
affordable housing: Europe’s neglected 
duty, särskilt rekommendationen att alla 
medlemsstater omgående bör godta att 
vara bundna av artikel 31 i den reviderade 
europeiska sociala stadgan som gäller 
rätten till bostad. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införa medborgarnas 
rätt till adekvat bostad bland sina 
socialpolitiska prioriteringar och öka 
investeringarna i subventionerade och 

3. Europaparlamentet är oroat över 
det stigande antalet hemlösa i Europa. 
Parlamentet anser att den offentliga 
politiken i första hand bör inriktas på 
fattigdom bland medlemsstaternas 
medborgare i stället för på den 
ekonomiska situationen i andra länder 
och kontinenter eller på mottagandet av 
fler irreguljära invandrare.
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överkomliga bostäder för att bekämpa 
alltför höga boendekostnader, särskilt för 
att skydda missgynnade och utsatta 
grupper. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en grundlig 
undersökning av diskrimineringen när det 
gäller tillgång till bostad, en 
diskriminering som är förbjuden enligt 
direktivet om likabehandling oavsett ras, 
och att inleda överträdelseförfaranden om 
bestämmelserna inte följs.

Or. en
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Ändringsförslag 8
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
för ID-gruppen

Betänkande A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–
2019
(2019/2199(INI))

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet upprepar att 
kvinnor och flickor måste få ha kontroll 
över sina kroppar och sin sexualitet. 
Parlamentet uppmanar samtliga 
medlemsstater att garantera allsidig 
sexualundervisning, smidig tillgång för 
flickor och kvinnor till familjeplanering 
och ett heltäckande utbud av tjänster med 
koppling till sexuell och reproduktiv hälsa, 
inklusive moderna preventivmedel och 
säkra och lagliga aborter.

5. Europaparlamentet upprepar att 
utformningen och genomförandet av 
abortpolitiken, liksom skyddet och 
genomförandet av alla andra rättigheter i 
fråga om sexuell och reproduktiv hälsa, 
omfattas av medlemsstaternas exklusiva 
behörighet. 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/9

Ändringsförslag 9
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
för ID-gruppen

Betänkande A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–
2019
(2019/2199(INI))

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet fördömer 
skarpt allt våld och alla mord i Europa, 
oavsett vem som är offer.

Or. en
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Ändringsförslag 10
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
för ID-gruppen

Betänkande A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–
2019
(2019/2199(INI))

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet fördömer 
hatbrott och hatpropaganda samt 
diskriminering på grund av ras, hudfärg, 
etniskt eller socialt ursprung, språk, 
religion eller övertygelse, politisk 
åskådning, minoritetsstatus, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
könsidentitet, könsuttryck eller sexuella 
kännetecken. Det är mycket oroande att 
hatpropaganda på nätet fortfarande är ett 
utbrett och akut problem. Parlamentet 
varnar för de ökande nivåerna och 
normaliseringen av hatpropaganda och 
olika former av rasism, såsom islamofobi, 
antiziganism, antisemitism och hat mot 
svarta och färgade personer i många 
medlemsstater, som förstärks av de 
extremistiska rörelsernas uppsving och 
deras retorik, och av regeringsföreträdare 
eller politiska ledare i vissa 
medlemsstater, som använder en hatfylld 
diskurs genom att sprida rasistisk, 
främlingsfientlig och hbti-fientlig retorik. 
Parlamentet uttrycker sin oro över att 
brottsoffer avstår från att anmäla hatbrott 
på grund av otillräckliga skyddsåtgärder 
och eftersom myndigheterna i 
medlemsstaterna ändå inte utreder 
brotten ordentligt och inte utfärdar några 
fällande domar för hatbrott. Parlamentet 
understryker behovet av att uppmuntra 

10. Europaparlamentet fördömer allt 
våld och alla uppmaningar till våld mot 
någon. Parlamentet påminner om att 
medlemsstaternas medborgare har samma 
rättigheter och skyldigheter.
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offren att anmäla hatbrott och 
diskriminering och ge dem fullständigt 
skydd och stöd. Medlemsstaterna bör se 
till att hatbrott och hatpropaganda 
registreras, utreds, lagförs och prövas på 
ett effektivt sätt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och Europeiska unionens 
byrå för grundläggande rättigheter att 
fortsätta sitt arbete med att övervaka 
hatbrott och hatpropaganda i 
medlemsstaterna, och att regelbundet 
rapportera om dessa fall och tendenser.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
för ID-gruppen

Betänkande A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–
2019
(2019/2199(INI))

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påminner om 
EU:s institutioners och byråers skyldighet 
att i förhållande till alla medborgare till 
fullo upprätthålla tanke-, samvets- och 
religionsfriheten och förbudet mot 
diskriminering på grund av religion eller 
övertygelse, inbegripet filosofisk 
trosuppfattning, i samhällslivet och i 
privatlivet. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att skydda tanke-, 
samvets-, religions- och trosfriheten, och 
att effektivt genomföra EU:s riktlinjer för 
dess främjande och skydd.

11. Europaparlamentet påminner alla 
medborgare om tanke-, samvets- och 
religionsfriheten och förbudet mot 
diskriminering på grund av religion eller 
övertygelse, inbegripet filosofisk och 
politisk övertygelse, i samhällslivet och i 
privatlivet, t.ex. på sociala 
medieplattformar. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att skydda tanke-, 
samvets-, religions- och trosfriheten.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
för ID-gruppen

Betänkande A9-0226/2020
Clare Daly
Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–
2019
(2019/2199(INI))

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att direktivet om 
likabehandling oavsett ras (2000/43/EG) 
genomförs fullt ut, för att bekämpa 
kvarstående rasism mot svarta och 
färgade personer, transfobi, antiziganism, 
antisemitism och islamofobi. Parlamentet 
fördömer att etniska, språkliga och 
religiösa minoriteter utsätts för strukturell 
rasism, diskriminering, hatbrott och 
hatpropaganda, bristande möjlighet till 
rättslig prövning och bestående 
socioekonomiska ojämlikheter inom 
områden såsom boende, hälso- och 
sjukvård, sysselsättning och utbildning, 
vilket måste erkännas som stora hinder 
för ett fullständigt åtnjutande av 
grundläggande rättigheter och centrala 
hinder för delaktighet och jämlikhet.

12. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att alla 
medborgare fullt ut kan åtnjuta sina 
grundläggande rättigheter.

Or. en


