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20.11.2020 A9-0226/13

Ändringsförslag 13
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 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att skydda och utveckla 
en dynamisk, oberoende och fri 
mediasektor präglad av mångfald. 
Parlamentet fördömer i detta avseende alla 
eventuella åtgärder som syftar till att tysta 
kritiska medier och undergräva mediernas 
frihet och mångfald, även på sofistikerade 
sätt som normalt sett inte leder till att 
någon varning sänds till Europarådets 
plattform för skydd av journalistik och 
säkerhet för journalister. Parlamentet 
uttrycker oro över inrättandet av statligt 
kontrollerade organ som förvaltar stora 
delar av ett lands medielandskap och 
kapningen av public service-medier för att 
tjäna partipolitiska intressen. Parlamentet 
påminner om att fortsatt stark 
koncentration i medieägandet, oavsett om 
det är i statlig eller privat regi, utgör en 
betydande risk för mångfalden av 
information och åsikter i mediernas 
innehåll. Parlamentet påminner om att 
yttrande- och informationsfrihet, inbegripet 
konstnärlig yttrandefrihet, och mediefrihet 
är grundläggande för demokratin och 
rättsstaten, och uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att garantera sina 
mediemyndigheters oberoende. 
Parlamentet påminner om att rätten att 
söka, ta emot och sprida information och 
idéer, antingen muntligen, skriftligen eller i 

15. Europaparlamentet efterlyser en 
dynamisk, oberoende och fri mediasektor 
präglad av mångfald. Parlamentet fördömer 
i detta avseende alla eventuella åtgärder 
som syftar till att tysta kritiska medier och 
undergräva mediernas frihet och mångfald, 
även på sofistikerade sätt, såsom missbruk 
av ”falska nyheter” eller 
”hatpropaganda” för politiska ändamål. 
Parlamentet påminner om att yttrande- och 
informationsfrihet, inbegripet konstnärlig 
yttrandefrihet, och mediefrihet är 
grundläggande för demokratin och 
rättsstaten, och uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att garantera sina 
mediemyndigheters oberoende. 
Parlamentet påminner om att rätten att 
söka, ta emot och sprida information och 
idéer, antingen muntligen, skriftligen eller i 
tryckt form, i konstform eller genom andra 
medier, är en del av yttrandefriheten54.

__________
54 Europadomstolens dom av den 24 maj 
1988 i målet Müller m.fl. mot Schweiz, 
punkterna 27 och 33; Europadomstolens 
dom av den 8 juli 1999 i målet Karatas mot 
Turkiet; Europadomstolens dom av den 22 
oktober 2007 i målet Lindon, 
Otchakovsky–Laurens och July mot 
Frankrike.
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tryckt form, i konstform eller genom andra 
medier, är en del av den konstnärliga 
yttrandefriheten54.

__________
54 Europadomstolens dom av den 24 maj 
1988 i målet Müller m.fl. mot Schweiz, 
punkterna 27 och 33; Europadomstolens 
dom av den 8 juli 1999 i målet Karatas mot 
Turkiet; Europadomstolens dom av den 22 
oktober 2007 i målet Lindon, 
Otchakovsky–Laurens och July mot 
Frankrike.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/14

Ändringsförslag 14
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, 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 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet påminner om 
principen om enskilda personers 
straffrättsliga ansvar för allvarliga brott. 
Parlamentet uttrycker i detta 
sammanhang solidaritet med majoriteten 
av de laglydiga säkerhetsstyrkor som utför 
den mycket viktiga uppgiften att 
upprätthålla den allmänna säkerheten, 
för det mesta i en mycket fientlig miljö.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/15

Ändringsförslag 15
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 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet noterar de 
allvarliga problem som kan uppstå inom 
utbredda euroskeptiska grupper, i 
synnerhet de som är förenade med 
våldsamma politiska åsikter, och 
uppmanar eftertryckligen EU och 
medlemsstaterna att uppmuntra EU:s 
medborgare till aktivt deltagande i EU-
frågor, i synnerhet deltagande bland 
ungdomar, så att de kan göra sina röster 
hörda via demokratiska kanaler.

25. Europaparlamentet noterar det 
dynamiska demokratiska bidraget från 
oppositionspartierna när det gäller att 
främja en offentlig debatt. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna 
att uppmuntra EU:s medborgare till aktivt 
deltagande i alla offentliga frågor.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/16

Ändringsförslag 16
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, 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 30a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30a. Europaparlamentet fördömer de 
många islamistiska attackerna i 
Europeiska unionen sedan 2000, som har 
krävt 521 människoliv och sårat tusentals.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/17

Ändringsförslag 17
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, 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 30b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30b. Europaparlamentet betonar att 
icke-statliga organisationer och enskilda 
som hjälper olagliga invandrare att 
passera europeiska gränser bär ett stort 
ansvar för de islamistiska attackerna, men 
även för det dagliga våld som vissa 
olagliga invandrare utsätter medborgare i 
medlemsstaterna för.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/18

Ändringsförslag 18
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
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
genomföra rekommendationen från 
Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter från juni 2019 om hur skyddet 
för flyktingar och migranter kan 
förbättras: Lives saved. Rights protected. 
Bridging the protection gap for refugees 
and migrants in the Mediterranean. 
Parlamentet upprepar att säkra och 
lagliga vägar för migration är det bästa 
sättet att undvika förlust av människoliv. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att intensifiera 
vidarebosättningsåtgärderna, inrätta 
humanitära korridorer för EU och införa 
möjligheten att ansöka om humanitära 
visum för asylsökande.

31. Europaparlamentet betonar att 
icke-statliga organisationer som fungerar 
som en pendeltjänst i Medelhavet skapar 
ytterligare pullfaktorer som gör att 
människor riskerar sina och sina barns 
liv för att komma till Europa och få bättre 
ekonomiska möjligheter, även om deras 
chanser att beviljas asyl i bästa fall är 
extremt små. Parlamentet upprepar att 
migranternas rättigheter måste vägas mot 
rättigheterna för medlemsstaternas 
medborgare i Europa, särskilt när det 
gäller deras säkerhet och trygghet. 
Parlamentet konstaterar att de senaste 
terrorattackerna i Europa har utförts av 
migranter och att det är EU:s liberala 
migrationspolitik som direkt bär skulden 
för detta.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/19

Ändringsförslag 19
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
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet fördömer vissa 
medlemsstaters antagande av lagstiftning, 
politik och praxis som undergräver ett 
effektivt skydd av flyktingars, 
asylsökandes och migranters mänskliga 
rättigheter, på land och till havs. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att sätta migranters, 
asylsökandes och flyktingars mänskliga 
rättigheter samt principen om delat ansvar 
i centrum för sin migrations- och 
asylpolitik. Parlamentet uttrycker allvarlig 
oro över det humanitära läget i hotspot-
områdena. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå en snabb 
lösning för att komma till rätta med de 
uppenbara människorättskränkningarna i 
mottagningscentrum för flyktingar och 
migranter på europeisk mark.

33. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att sätta européernas 
mänskliga rättigheter i centrum för sin 
migrations- och asylpolitik. Parlamentet 
uttrycker allvarlig oro över det humanitära 
läget i hotspot-områdena och betonar de 
effekter som förhållandena i hotspot-
områdena har för lokalsamhället.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/20

Ändringsförslag 20
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
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet betonar att det 
är en rättslig skyldighet enligt 
internationell rätt och EU-rätten att rädda 
liv. Parlamentet fördömer de hot, 
gripanden och straffrättsliga förfaranden 
som inletts i vissa medlemsstater mot 
organisationer i det civila samhället och 
enskilda personer för deras 
tillhandahållande av humanitärt bistånd 
till migranter vars liv är i fara. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att säkerställa att humanitärt bistånd inte 
kriminaliseras, i enlighet med FN:s 
människosmugglingsprotokoll.

utgår

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/21

Ändringsförslag 21
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
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet påminner om att 
nästan en tredjedel av de asylsökande är 
barn och därför särskilt sårbara. 
Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att öka sina ansträngningar 
för att förhindra att ensamkommande barn 
faller offer för människohandel och 
sexuellt utnyttjande.

36. Europaparlamentet påminner om att 
nästan en tredjedel av de asylsökande är 
barn och därför särskilt sårbara. 
Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att öka sina ansträngningar 
för att förhindra att ensamkommande barn 
faller offer för människohandel och 
sexuellt utnyttjande. Parlamentet betonar 
att över hälften av asylansökningarna 
avslås.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/22

Ändringsförslag 22
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 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet understryker att 
rättsstatsprincipen är en av demokratins 
hörnstenar och att den upprätthåller 
maktfördelningen, säkerställer 
ansvarsskyldighet, bidrar till förtroendet 
för offentliga institutioner och garanterar 
principerna om laglighet, rättssäkerhet, 
förbud mot godtyckligt utövande av 
exekutiva befogenheter, rättsväsendets 
oberoende och opartiskhet samt likhet inför 
lagen. Parlamentet betonar att i synnerhet 
rättsstatsprincipen och rättsväsendets 
oberoende är avgörande för medborgarnas 
möjlighet att åtnjuta sina grundläggande 
rättigheter och friheter. Parlamentet 
påpekar att den grundläggande rätten till ett 
effektivt rättsmedel enligt artikel 47 i 
stadgan kräver tillgång till en ”oavhängig” 
domstol. Parlamentet betonar att politiskt 
inflytande eller kontroll av rättsväsendet 
och liknande hinder för enskilda domares 
oberoende ofta har lett till att rättsväsendet 
inte har kunnat fullgöra sin roll att utöva 
oberoende kontroll av den verkställande 
och lagstiftande maktens godtyckliga 
maktutövning. Parlamentet fördömer 
användningen av domstolssystemet för 
politiska ändamål som syftar till att skada 
och tysta ner politiskt oliktänkande samt 
ifrågasätta deras legitimitet.

42. Europaparlamentet understryker att 
rättsstatsprincipen är en av demokratins 
hörnstenar och att den upprätthåller 
maktfördelningen, säkerställer 
ansvarsskyldighet, bidrar till förtroendet 
för offentliga institutioner och garanterar 
principerna om laglighet, rättssäkerhet, 
förbud mot godtyckligt utövande av 
exekutiva befogenheter, rättsväsendets 
oberoende och opartiskhet samt likhet inför 
lagen. Parlamentet betonar att i synnerhet 
rättsstatsprincipen och rättsväsendets 
oberoende är avgörande för medborgarnas 
möjlighet att åtnjuta sina grundläggande 
rättigheter och friheter. Parlamentet 
påpekar att den grundläggande rätten till ett 
effektivt rättsmedel enligt artikel 47 i 
stadgan kräver tillgång till en ”oavhängig” 
domstol. Parlamentet betonar att politiskt 
inflytande eller kontroll av rättsväsendet 
och liknande hinder för enskilda domares 
oberoende ofta har lett till att rättsväsendet 
inte har kunnat fullgöra sin roll att utöva 
oberoende kontroll av den verkställande 
och lagstiftande maktens godtyckliga 
maktutövning. Parlamentet fördömer 
användningen av domstolssystemet för 
politiska ändamål som syftar till att skada 
och tysta ner politiskt oliktänkande samt 
ifrågasätta deras legitimitet. Parlamentet 
påpekar att den politiska kontrollen över 
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allmänna åklagarmyndigheters åtgärder 
skadar maktfördelningen och äventyrar 
rättsstatsprincipen.

Or. en


