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20.11.2020 A9-0226/13

Ændringsforslag 13
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 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. opfordrer medlemsstaterne til at 
beskytte og udvikle en levende, uafhængig, 
pluralistisk og fri mediesektor; fordømmer 
i denne henseende enhver foranstaltning, 
der har til formål at lukke munden på 
kritiske medier og underminere 
mediefriheden og mediepluralismen, 
herunder med avancerede midler, som 
typisk ikke medfører en varsling af 
Europarådets platform for beskyttelse af 
journalistik og journalisters sikkerhed; 
udtrykker bekymring over oprettelsen af 
regeringskontrollerede organer, der 
forvalter store dele af et lands 
medielandskab, og kapringen af public 
service‑medier med henblik på at fremme 
partipolitiske interesser; minder om, at det 
udgør en betydelig risiko for den 
mangfoldighed af informationer og 
synspunkter, der kommer til udtryk i 
medieindholdet, når medieejerskab er 
stærkt koncentreret, uanset om det er 
koncentreret omkring statslige eller 
private aktører; minder om, at ytrings- og 
informationsfrihed, herunder kunstnerisk 
ytringsfrihed, og mediefrihed er 
grundlæggende for demokratiet og 
retsstatsprincippet, og opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at 
garantere deres mediemyndigheders 
uafhængighed; minder om, at retten til at 
søge, modtage og meddele oplysninger og 

15. opfordrer til en levende, uafhængig, 
pluralistisk og fri mediesektor; fordømmer 
i denne henseende enhver foranstaltning, 
der har til formål at lukke munden på 
kritiske medier og underminere 
mediefriheden og mediepluralismen, 
herunder med avancerede midler såsom 
misbrug af "falske nyheder" eller 
"hadefuld tale" til politiske formål; 
minder om, at ytrings- og 
informationsfrihed, herunder kunstnerisk 
ytringsfrihed, og mediefrihed er 
grundlæggende for demokratiet og 
retsstatsprincippet, og opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at 
garantere deres mediemyndigheders 
uafhængighed; minder om, at retten til at 
søge, modtage og meddele oplysninger og 
idéer enten mundtligt, skriftligt eller på 
tryk, i form af kunst eller via andre medier 
er en del af ytringsfriheden54;

_______________________
54 ECHR's dom af 24. maj 1988, Müller 
m.fl. mod Schweiz, præmis 27 og 33, 
ECHR's dom af 8. juli 1999 i sagen Karatas 
mod Tyrkiet og ECHR's dom af 
22. oktober 2007 i sagen Lindon, 
Otchakovsky-Laurens og July mod 
Frankrig.



AM\1218844DA.docx PE661.492v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

idéer enten mundtligt, skriftligt eller på 
tryk, i form af kunst eller via andre medier 
er en del af den kunstneriske 
ytringsfrihed;

_______________________
54 ECHR's dom af 24. maj 1988, Müller 
m.fl. mod Schweiz, præmis 27 og 33, 
ECHR's dom af 8. juli 1999 i sagen Karatas 
mod Tyrkiet og ECHR's dom af 
22. oktober 2007 i sagen Lindon, 
Otchakovsky-Laurens og July mod 
Frankrig.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/14

Ændringsforslag 14
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, 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 19 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19a. minder om princippet om 
individuelt strafferetligt ansvar for 
alvorlige lovovertrædelser; udtrykker i 
den forbindelse solidaritet med flertallet 
af lovlydige sikkerhedsstyrker, der udfører 
den grundlæggende opgave med at 
opretholde den offentlige sikkerhed, for 
det meste i et meget fjendtligt miljø;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/15

Ændringsforslag 15
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 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. anerkender de alvorlige problemer, 
der kan opstå i udpræget euroskeptiske 
samfund, særlig dem, der sammenkobles 
med voldelige politiske synspunkter, og 
opfordrer indtrængende EU og 
medlemsstaterne til at tilskynde 
EU‑borgerne, navnlig unge, til aktivt at 
tage del i EU‑forhold, således at deres 
holdninger kan blive hørt via de 
demokratiske kanaler;

25. anerkender det dynamiske 
demokratiske bidrag, som 
oppositionspartier leverer med hensyn til 
at fremme offentlige debatter; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at 
tilskynde borgerne til aktivt at tage del i 
alle offentlige forhold;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/16

Ændringsforslag 16
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, 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 30 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30a. fordømmer de talrige islamistiske 
angreb i Den Europæiske Union siden 
2000, som har kostet 521 mennesker livet 
og såret tusinder;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/17

Ændringsforslag 17
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, 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 30 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30b. understreger, at NGO'er og 
enkeltpersoner, der hjælper illegale 
indvandrere med at krydse de europæiske 
grænser, bærer et stort ansvar for 
islamistiske angreb, men også for den 
daglige vold, som medlemsstaternes 
borgere udsættes for fra nogle ulovlige 
immigranters side;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/18

Ændringsforslag 18
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
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gennemføre 
Europarådets 
menneskerettighedskommissærs 
henstilling fra juni 2019 med titlen "Lives 
saved. Rights protected. Bridging the 
protection gap for refugees and migrants 
in the Mediterranean"; gentager, at sikre 
og lovlige migrationsveje er den bedste 
måde til at undgå tab af menneskeliv; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
til at optrappe 
genbosættelsesforanstaltningerne, etablere 
humanitære korridorer til EU og gøre det 
muligt for asylansøgere at ansøge om 
humanitære visa;

31. understreger, at NGO'er, der agerer 
som shuttletransport i Middelhavet, skaber 
yderligere pullfaktorer, som får folk til at 
risikere deres eget og deres børns liv for at 
komme til Europa for at opnå bedre 
økonomiske muligheder, selv om deres 
chance for at få asyl i bedste fald er 
ekstremt begrænset; gentager, at 
migranters rettigheder skal afvejes mod de 
rettigheder, som medlemsstaternes 
borgere har i Europa, navnlig for så vidt 
angår sikkerhed; bemærker, at de seneste 
terrorangreb i Europa er blevet udført af 
migranter, og at EU's liberale 
migrationspolitik direkte er skyld heri;

Or. en



AM\1218844DA.docx PE661.492v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

20.11.2020 A9-0226/19

Ændringsforslag 19
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
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. fordømmer, at nogle 
medlemsstater har vedtaget love, 
politikker og praksis, der undergraver en 
effektiv beskyttelse af flygtninges, 
asylansøgeres og migranters 
menneskerettigheder på land og til søs; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sætte migranters, 
asylansøgeres og flygtninges 
menneskerettigheder samt princippet om 
ansvarsdeling i centrum for migrations- og 
asylpolitikker; er dybt bekymret over den 
humanitære situation i hotspotområder; 
opfordrer Kommissionen til at foreslå en 
hurtig løsning på de åbenlyse krænkelser 
af menneskerettighederne i 
modtagelsescentre for flygtninge og 
migranter på europæisk jord;

33. opfordrer medlemsstaterne til at 
sætte europæernes menneskerettigheder i 
centrum for deres migrations- og 
asylpolitikker; er dybt bekymret over den 
humanitære situation i hotspotområder og 
fremhæver den indvirkning, som 
forholdene i hotspotområderne har på 
lokalsamfundet;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/20

Ændringsforslag 20
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
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. understreger, at det i henhold til 
folkeretten og EU‑retten er en forpligtelse 
at redde liv; fordømmer, at der i nogle 
medlemsstater forekommer 
intimideringer, anholdelser og 
straffesager mod 
civilsamfundsorganisationer og 
enkeltpersoner, der yder humanitær 
bistand til migranter, hvis liv er i fare; 
opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at 
humanitær bistand ikke kriminaliseres 
som fastsat i FN's protokol om 
menneskesmugling;

udgår

Or. en



AM\1218844DA.docx PE661.492v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

20.11.2020 A9-0226/21

Ændringsforslag 21
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
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. fremhæver, at børn udgør hen ved 
en tredjedel af asylansøgerne og derfor er 
særligt sårbare; opfordrer Unionen og dens 
medlemsstater til at styrke deres indsats for 
at forebygge, at uledsagede mindreårige 
ender som ofre for menneskehandel og 
seksuel udnyttelse;

36. fremhæver, at børn udgør hen ved 
en tredjedel af asylansøgerne og derfor er 
særligt sårbare; opfordrer Unionen og dens 
medlemsstater til at styrke deres indsats for 
at forebygge, at uledsagede mindreårige 
ender som ofre for menneskehandel og 
seksuel udnyttelse; fremhæver, at mere 
end halvdelen af asylansøgningerne er 
forgæves;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/22

Ændringsforslag 22
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 42

Forslag til beslutning Ændringsforslag

42. understreger, at retsstatsprincippet 
er en af demokratiets hjørnesten, der 
fastholder magtens tredeling, sikrer 
ansvarlighed, bidrager til tillid til offentlige 
institutioner og garanterer principperne om 
legalitet, retssikkerhed, forbud mod 
vilkårlighed i den udøvende magt, 
domstolenes uafhængighed, upartiskhed og 
lighed for loven; understreger, at 
retsstatsprincippet og domstolenes 
uafhængighed i særdeleshed er afgørende 
for borgernes mulighed for at udøve deres 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder; påpeger, at den 
grundlæggende ret til effektive retsmidler i 
henhold til artikel 47 i chartret kræver 
adgang til en "uafhængig" domstol; 
fremhæver, at politisk indflydelse på eller 
kontrol med retsvæsenet og lignende 
hindringer for de enkelte dommeres 
uafhængighed ofte har resulteret i, at 
retsvæsenet ikke har kunnet udfylde sin 
rolle med at føre uafhængig kontrol af den 
udøvende og den lovgivende magts 
vilkårlige magtanvendelse; fordømmer 
brugen af retssystemet til politiske formål 
med henblik på at skade, ulovliggøre og 
standse politisk uenighed;

42. understreger, at retsstatsprincippet 
er en af demokratiets hjørnesten, der 
fastholder magtens tredeling, sikrer 
ansvarlighed, bidrager til tillid til offentlige 
institutioner og garanterer principperne om 
legalitet, retssikkerhed, forbud mod 
vilkårlighed i den udøvende magt, 
domstolenes uafhængighed, upartiskhed og 
lighed for loven; understreger, at 
retsstatsprincippet og domstolenes 
uafhængighed i særdeleshed er afgørende 
for borgernes mulighed for at udøve deres 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder; påpeger, at den 
grundlæggende ret til effektive retsmidler i 
henhold til artikel 47 i chartret kræver 
adgang til en "uafhængig" domstol; 
fremhæver, at politisk indflydelse på eller 
kontrol med retsvæsenet og lignende 
hindringer for de enkelte dommeres 
uafhængighed ofte har resulteret i, at 
retsvæsenet ikke har kunnet udfylde sin 
rolle med at føre uafhængig kontrol af den 
udøvende og den lovgivende magts 
vilkårlige magtanvendelse; fordømmer 
brugen af retssystemet til politiske formål 
med henblik på at skade, ulovliggøre og 
standse politisk uenighed; påpeger, at 
politisk kontrol med offentlige anklageres 
ageren skader magtens tredeling og 
bringer retsstatsprincippet i fare;
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