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20.11.2020 A9-0226/39

Ändringsförslag 39
Clare Daly
för GUE/NGL-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 20 (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av de synpunkter 
som kommittén för ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter den 
11 oktober 2019 antagit enligt det 
fakultativa protokollet till den 
internationella konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter, med anledning av meddelande 
nr 37/2018, López Albán mot Spanien1a, 
___________________
1a http://www.housingrightswatch.org/cont
ent/recent-decision-un-cescr-committee-
deems-spain-violation-right-adequate-
housing-third-time 

Or. en

\\tradstudiopproj\PWF$\WF_SV\projects\FdR\1218\1218867ENMef\v2\sv-SE\1a�http:\www.housingrightswatch.org\content\recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
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20.11.2020 A9-0226/40

Ändringsförslag 40
Clare Daly
för GUE/NGL-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 22 (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av inlägget från 
Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter av den 29 juni 2018 om 
Grekland, vilket slog fast att omedelbara 
åtgärder krävs för att skydda migranters 
mänskliga rättigheter1a,
___________________
1a https://www.coe.int/en/web/commission
er/-/greece-immediate-action-needed-to-
protect-human-rights-of-migrants 

Or. en

\\tradstudiopproj\PWF$\WF_SV\projects\FdR\1218\1218867ENMef\v2\sv-SE\1a�https:\www.coe.int\en\web\commissioner\-\greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
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20.11.2020 A9-0226/41

Ändringsförslag 41
Clare Daly
för GUE/NGL-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 41 (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av 
Europadomstolens mål Sh.D. m.fl. mot 
Grekland, Österrike, Kroatien, Ungern, 
Nordmakedonien, Serbien och 
Slovenien1a, där det bekräftas att barnets 
extrema sårbarhet bör ha företräde 
framför irreguljär status och att 
nödvändiga åtgärder bör vidtas för att 
skydda barnet samt att myndigheterna 
åsidosatt artikel 5 genom att automatiskt 
tillämpa det skyddande vårdnadssystemet 
utan att överväga alternativ till förvar 
eller beakta EU-lagstiftningens krav att 
frihetsberövande av barn ska 
förhindras1b,
___________________
1A Ansökan nr 141165/16, dom av 
den 13 juni 2019.
1b https://www.asylumlawdatabase.eu/en/c
ontent/ecthr-shd-and-others-v-greece-
austria-croatia-hungary-northern-
macedonia-serbia-and-sloven-0#content 

Or. en

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
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20.11.2020 A9-0226/42

Ändringsförslag 42
Clare Daly
för GUE/NGL-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 M

Förslag till resolution Ändringsförslag

M. Fall av gynekologiskt och 
obstetriskt våld har fördömts allt mer 
kraftfullt i flera medlemsstater45. 
Rättigheter för kvinnor i all deras mångfald 
skyddas enligt fördraget, inbegripet för 
romska kvinnor, svarta och färgade 
kvinnor, hbti-kvinnor och kvinnor med 
funktionsnedsättning. Romska kvinnor är 
särskilt drabbade när det gäller kvinnors 
rättigheter, och de utsätts ofta för svåra 
former av verbala, fysiska, psykiska och 
rasistiska trakasserier i samband med 
reproduktiv hälso- och sjukvård. Romer 
har även upplevt etnisk segregering inom 
mödra- och förlossningsvården, där de 
placeras åtskilda från andra i särskilda rum 
med badrum och köksutrymmen som inte 
används av andra. I vissa medlemsstater 
har romerna utsatts för systematisk 
tvångssterilisering, och de har inte kunnat 
få tillräcklig gottgörelse eller ersättning för 
de kränkningar av deras mänskliga 
rättigheter som detta inneburit.

___________________
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG
A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf 

M. Fall av gynekologiskt och 
obstetriskt våld har fördömts allt mer 
kraftfullt i flera medlemsstater45. 
Rättigheter för kvinnor i all deras mångfald 
skyddas enligt fördraget, inbegripet för 
romska kvinnor, svarta och färgade 
kvinnor, hbti-kvinnor och kvinnor med 
funktionsnedsättning. Romska kvinnor är 
särskilt drabbade när det gäller kvinnors 
rättigheter, och de utsätts ofta för svåra 
former av verbala, fysiska, psykiska och 
rasistiska trakasserier i samband med 
reproduktiv hälso- och sjukvård, vilket har 
konstaterats vara fallet i Bulgarien45a. 
Romer har även upplevt etnisk segregering 
inom mödra- och förlossningsvården i den 
medlemsstaten, där de placeras skilda från 
andra i särskilda rum med badrum och 
köksutrymmen som inte används av andra. 
I vissa medlemsstater, såsom Slovakien 
och Tjeckien, har romerna utsatts för 
systematisk tvångssterilisering, och de har 
inte kunnat få tillräcklig gottgörelse eller 
ersättning för de kränkningar av deras 
mänskliga rättigheter som detta inneburit.

___________________
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG
A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf 
45a Europarådets kommissarie för 

\\tradstudiopproj\PWF$\WF_SV\projects\FdR\1218\1218867ENMef\v2\sv-SE\45�http:\www.assembly.coe.int\LifeRay\EGA\Pdf\TextesProvisoires\2019\20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
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mänskliga rättigheter: Women’s Sexual 
and Reproductive Health and Rights in 
Europe, Europarådet, Strasbourg, 2017, 
s. 42–44. Beslut av Europeiska kommittén 
för sociala rättigheter av den 5 december 
2018, Europeiska centrumet för romernas 
rättigheter mot Bulgarien, klagomål 
nr 151/2017. Europeiska centrumet för 
romernas rättigheter: Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case, Europeiska 
centrumet för romernas rättigheter, 
18 januari 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case 
45b Beslut från Europeiska kommittén för 
sociala rättigheter av den 5 december 
2018, Europeiska centrumet för romernas 
rättigheter mot Bulgarien, klagomål 
nr 151/2017.
45c Kommittén för ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter: avslutande 
iakttagelser om den förenade tolfte och 
trettonde återkommande rapporten om 
Slovakien, av den 18 oktober 2019, 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, punkterna 44–45. 
Kommittén för avskaffande av 
rasdiskriminering: avslutande iakttagelser 
om den förenade tolfte och trettonde 
återkommande rapporten om Tjeckien, av 
den 19 september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12–13, punkterna 19–
20. Kommittén för avskaffande av 
rasdiskriminering: avslutande iakttagelser 
om den förenade tolfte och trettonde 
återkommande rapporten om Slovakien, 
av den 12 januari 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, punkterna 23–
24. Kommittén för ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter: avslutande 
iakttagelser om den fjärde rapporten om 
Slovakien av den 18 oktober 2019, 
CCPR/C/SVK/CO/4, punkterna 26–27.

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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20.11.2020 A9-0226/43

Ändringsförslag 43
Clare Daly
för GUE/NGL-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 P

Förslag till resolution Ändringsförslag

P. Det har skett ett allvarligt bakslag 
för hbti-rättigheter, till den grad att det 
införts ”hbti-fria zoner” i en 
medlemsstat47.

___________________
47 HBT-fria zoner har införts i Polen - 
https://atlasnienawisci.pl/ 

P. Det har skett ett allvarligt bakslag 
för hbti-rättigheter, till den grad att det 
införts ”hbti-fria zoner” i Polen47.

___________________
47 HBT-fria zoner har införts i Polen - 
https://atlasnienawisci.pl/ 

Or. en

https://atlasnienawisci.pl/
https://atlasnienawisci.pl/
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20.11.2020 A9-0226/44

Ändringsförslag 44
Clare Daly
för GUE/NGL-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 W

Förslag till resolution Ändringsförslag

W. Visselblåsare spelar en viktig roll i 
en öppen och transparent demokrati. 
Visselblåsare är ytterst viktiga för att 
främja öppenhet och insyn, demokrati och 
rättssäkerhet genom att rapportera 
rättsstridiga och straffbara handlingar 
som undergräver allmänhetens intressen, 
t.ex. korruption, brott och 
intressekonflikter, och som utgör hot mot 
medborgarnas rättigheter och friheter.

W. Visselblåsning är en 
grundläggande aspekt av yttrandefriheten 
och spelar en central roll för att upptäcka 
och rapportera missförhållanden och för 
att stärka den demokratiska 
ansvarsskyldigheten och öppenheten. 
Visselblåsning är en viktig 
informationskälla i kampen mot 
organiserad brottslighet och för att 
utreda, identifiera och offentliggöra 
korruptionsfall i offentlig och privat 
sektor. Journalister och andra 
medieaktörer i EU utsätts för en rad olika 
typer av angrepp, hot och påtryckningar 
från statliga och icke-statliga aktörer. 
Kvarhållandet och lagföringen av Julian 
Assange skapar ett farligt prejudikat för 
journalister, såsom konstateras av 
Europarådets parlamentariska 
församling1a. Ett lämpligt skydd för 
visselblåsare på EU-nivå samt på nationell 
och internationell nivå, och ett 
erkännande av den viktiga roll som 
visselblåsare spelar i samhället, är 
förutsättningar för att säkerställa 
ändamålsenligheten för en sådan roll.
___________________
1a Europarådets parlamentariska 
församlings resolution 2317 (2020): 
Threats to media freedom and journalists’ 
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security in Europe.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/45

Ändringsförslag 45
Clare Daly
för GUE/NGL-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 Xa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Xa. Den 1 oktober 2019 godkände 
Europarådets kommitté för juridiska 
frågor och mänskliga rättigheter 
genomförandet av en utredning av det 
ökande antalet nationella, regionala och 
lokala politiker i Spanien som åtalats för 
uttalanden som de gjort under utövandet 
av sitt mandat.
___________________
1a Inledningsanförande av Europarådets 
kommitté för rättsliga frågor och 
mänskliga rättigheter om huruvida 
politiker ska kunna åtalas för uttalanden 
de gjort under utövandet av sina mandat, 
1 oktober 2019, 1 oktober 2019, AS/Jur 
(2019) 35.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/46

Ändringsförslag 46
Clare Daly
för GUE/NGL-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 Ya (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ya. Inom hela EU fortsätter det att 
rapporteras många fall av 
oproportionerlig användning av våld mot 
människor som protesterar under fredliga 
former, bland annat misshandel av 
demonstranter. De brottsbekämpande 
myndigheterna i vissa medlemsstater, 
såsom Rumänien1a, Spanien och 
Frankrike1b använder allt oftare vapen 
som skadar utan att döda, såsom 
batonger, tårgas, distraktionsgranater 
som hålls i handen, elchockvapen, 
vattenkanoner och gummikulor för att 
kontrollera eller skingra 
demonstranterna. Antalet personer som 
skadats allvarligt i demonstrationer under 
de senaste åren till följd av användningen 
av gummikulor är särskilt 
anmärkningsvärt.
___________________
1a Europaparlamentets resolution av den 
13 november 2018 om rättsstatsprincipen i 
Rumänien (EUT C 363, 28.10.2020, s. 8).
Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter: Shrinking space for freedom 
of peaceful assembly, Europarådet, 
Strasbourg, 2019. Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter: 
Memorandum on maintaining public 
order and freedom of assembly in the 
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context of the ‘yellow vest’ movement in 
France, Europarådet, Strasbourg, 2019. 
Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter: Protection of the rights to 
freedom of expression and peaceful 
assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia, 
Europarådet, Strasbourg, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/47

Ändringsförslag 47
Clare Daly
för GUE/NGL-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 Y

Förslag till resolution Ändringsförslag

Y. Tjänstgörande poliser måste alltid 
kunna identifieras för att möjliggöra 
utredningar av eventuell överdriven 
våldsanvändning, och de nationella 
myndigheterna måste fastställa tillhörande 
ansvar. Medlemsstaterna har olika regler 
för när de brottsbekämpande 
myndigheterna får använda våld och vapen 
för att upprätthålla den allmänna 
ordningen. Flera medlemsstater51 har 
antagit lagar som skulle kunna leda till 
oproportionerliga begränsningar av rätten 
till frihet att delta i fredliga 
sammankomster.

___________________
51 Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter: Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly, Europarådet, 
Strasbourg, 2019.

Y. Tjänstgörande poliser måste alltid 
kunna identifieras för att möjliggöra 
utredningar av eventuell överdriven 
våldsanvändning, och de nationella 
myndigheterna måste fastställa vilket 
ansvar som ankommer på befälskedjan. 
Medlemsstaterna har olika regler för när de 
brottsbekämpande myndigheterna får 
använda våld och vapen för att upprätthålla 
den allmänna ordningen. Flera 
medlemsstater51 har antagit lagar som 
skulle kunna leda till oproportionerliga 
begränsningar av rätten till frihet att delta i 
fredliga sammankomster.

___________________
51 Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter: Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly, Europarådet, 
Strasbourg, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/48

Ändringsförslag 48
Clare Daly
för GUE/NGL-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 ABa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

ABa. EU har förvärrat våldet och 
instabiliteten i redan instabila länder 
genom att sälja vapen till länder som 
bedriver brutala krig och stöder de olika 
stridande parterna i utländska konflikter, 
genom att stödja kupper mot demokratiskt 
valda ledare och genom att stödja 
förödande sanktioner. Sanktioner som 
påförs i namn av förverkligande av 
mänskliga rättigheter leder i själva verket 
till att människor berövas sina 
grundläggande rättigheter1a. EU får inte 
orsaka eller medverka till att skapa kaos i 
tredjeländer utanför EU.
___________________
1a https://www.coe.int/en/web/commission
er/-/greece-immediate-action-needed-to-
protect-human-rights-of-migrants 

Or. en
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