
AM\1218869DA.docx PE661.492v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

20.11.2020 A9-0226/49

Ændringsforslag 49
Clare Daly
for GUE/NGL-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 og behandle 
ansøgninger fra personer, 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 EU har en 
forpligtelse i henhold til EU-retten og 
folkeretten til at modtage og behandle 
ansøgninger fra personer, 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 
foretaget af kroatiske retshåndhævende 
embedsmænd1;

___________________________
1 Brev af 20. september 2018 fra 
Europarådets 
menneskerettighedskommissær til 
Kroatiens premierminister; Europarådets 
menneskerettighedskommissær, "Bosnia 
and Herzegovina must immediately close 
the Vučjak camp and take concrete 
measures to improve the treatment of 
migrants in the country", Europarådet, 
Strasbourg, 2019.

Or. en
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Ændringsforslag 50
Clare Daly
for GUE/NGL-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;

udgår

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/51

Ændringsforslag 51
Clare Daly
for GUE/NGL-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 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anerkender, at EU spiller en vigtig 
rolle med hensyn til at forebygge fattigdom 
og social udstødelse i medlemsstaterne; 
understreger betydningen af, at EU og dets 
medlemsstater udarbejder specifikke 
programmer til udryddelse af 
børnefattigdom, eftersom der skal tages 
særligt hensyn til fattigdommens særligt 
skadelige indvirkning på børns sociale, 
psykologiske og fysiske udvikling og de 
sundhedsmæssige konsekvenser for 
kommende voksengenerationer; 
understreger, at børn er i uforholdsmæssig 
stor risiko for social og økonomisk 
udstødelse, og at de oplever, at deres 
grundlæggende rettigheder krænkes på 
grund af misbrug, vold, udnyttelse, 
fattigdom og andre former for social 
udstødelse; understreger, at fattigdom i sig 
selv er en form for social uretfærdighed, 
som har rødder i uligheder mellem 
kønnene, forskelsbehandling og ulige 
muligheder for adgang til varer og 
tjenester; opfordrer Kommissionen og 
Rådet til at tage hensyn til de 
grundlæggende rettigheder, når de 
fremsætter forslag til den økonomiske 
politik, og til at sikre, at der foretages 
analyser af konsekvenserne for 
menneskerettighederne, når der træffes 
beslutninger om at vedtage forslagene, 

1. anerkender, at EU spiller en vigtig 
rolle med hensyn til at forebygge fattigdom 
og social udstødelse i medlemsstaterne; 
understreger betydningen af, at EU og dets 
medlemsstater udarbejder specifikke 
programmer til udryddelse af 
børnefattigdom, eftersom der skal tages 
særligt hensyn til fattigdommens særligt 
skadelige indvirkning på børns sociale, 
psykologiske og fysiske udvikling og de 
sundhedsmæssige konsekvenser for 
kommende voksengenerationer; 
understreger, at børn er i uforholdsmæssig 
stor risiko for social og økonomisk 
udstødelse, og at de oplever, at deres 
grundlæggende rettigheder krænkes på 
grund af misbrug, vold, udnyttelse, 
fattigdom og andre former for social 
udstødelse; understreger, at fattigdom i sig 
selv er en form for social uretfærdighed, 
som har rødder i uligheder mellem 
kønnene, forskelsbehandling og ulige 
muligheder for adgang til varer og 
tjenester; opfordrer Kommissionen og 
Rådet til at træffe makroøkonomiske 
afgørelser på grundlag af de 
grundlæggende rettigheder, der er 
forankret i chartret, og til at sikre, at der 
foretages analyser af konsekvenserne for 
menneskerettighederne, når der træffes 
beslutninger om at vedtage forslagene, 
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således at mulige negative konsekvenser 
for menneskerettighederne bliver vurderet; 
opfordrer medlemsstaterne til at garantere 
alle lige adgang til sundhedspleje, 
uddannelse af høj kvalitet og boliger;

således at mulige negative konsekvenser 
for menneskerettighederne bliver vurderet; 
opfordrer medlemsstaterne til at garantere 
alle lige adgang til sundhedspleje, 
uddannelse af høj kvalitet og boliger;

Or. en
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Ændringsforslag 52
Clare Daly
for GUE/NGL-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 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. understreger, at store nedskæringer 
i statsudgifterne til offentlige tjenester har 
haft alvorlig indvirkning på uligheden, 
hvilket har haft store konsekvenser for 
EU's sociale struktur i mange 
medlemsstater, og understreger, at dette 
fortsætter i dag – hvilket forværrer den 
allerede voksende ulighed og krænker de 
grundlæggende rettigheder – og navnlig 
påvirker kvinder, personer med handicap, 
ældre, børn, migranter, romaer, 
omrejsende, LGBTI+ personer og personer 
i andre dårligt stillede grupper; gentager, at 
makroøkonomiske politikker ikke kun skal 
styres af økonomisk vækst, men også af 
sociale standarder, så det sikres, at de mest 
sårbare i samfundet fuldt ud kan udøve 
deres sociale, politiske og økonomiske 
rettigheder; understreger, at lige adgang til 
og muligheder for uddannelse og 
beskæftigelse af høj kvalitet spiller en 
afgørende rolle med hensyn til at afhjælpe 
ulighed og løfte folk ud af fattigdom; 
anerkender betydningen af 
arbejdstagerrettigheder, f.eks. barselsorlov 
og fædreorlov, som bidrager til at skabe et 
sundt og stabilt miljø for børn; opfordrer 
medlemsstaterne til at vedtage love, der 
beskytter og styrker sådanne rettigheder, 
der bidrager til familiers sociale og 
økonomiske stabilitet; opfordrer 

2. understreger, at virkningerne af de 
økonomiske stramninger, navnlig 
nedskæringerne i statsudgifterne til 
offentlige tjenester har haft alvorlig 
indvirkning på uligheden, hvilket har haft 
store konsekvenser for EU's sociale 
struktur i mange medlemsstater, og at dette 
fortsætter i dag – hvilket forværrer den 
allerede voksende ulighed og krænker de 
grundlæggende rettigheder – og navnlig 
påvirker kvinder, personer med handicap, 
ældre, børn, migranter, romaer, 
omrejsende, LGBTI+‑personer og 
personer i andre dårligt stillede grupper; 
gentager, at makroøkonomiske politikker 
ikke kun skal styres af økonomisk vækst, 
men også af sociale standarder, så det 
sikres, at de mest sårbare i samfundet fuldt 
ud kan udøve deres sociale, politiske og 
økonomiske rettigheder; understreger, at 
lige adgang til og muligheder for 
uddannelse og beskæftigelse af høj kvalitet 
spiller en afgørende rolle med hensyn til at 
afhjælpe ulighed og løfte folk ud af 
fattigdom; anerkender betydningen af 
arbejdstagerrettigheder, f.eks. barselsorlov 
og fædreorlov, som bidrager til at skabe et 
sundt og stabilt miljø for børn; opfordrer 
medlemsstaterne til at vedtage love, der 
beskytter og styrker sådanne rettigheder, 
der bidrager til familiers sociale og 
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medlemsstaterne til at sikre passende 
arbejdsvilkår og beskyttelse mod 
økonomisk udnyttelse og 
forskelsbehandling, navnlig for de grupper, 
der er mest udsat for at opleve sådanne 
uligheder, såsom unge; opfordrer 
medlemsstaterne til at styrke 
gennemførelsen af ungdomsgarantien og 
derved sikre, at alle unge har adgang til 
beskæftigelse og uddannelsesmuligheder af 
høj kvalitet, og at sådanne tilbud fordeles 
ligeligt mellem medlemsstaterne og 
regionerne; opfordrer medlemsstaterne til 
fuldt ud at gennemføre direktivet om 
ligebehandling på beskæftigelsesområdet 
med henblik på at sikre lige adgang til 
beskæftigelsesmuligheder uanset religion, 
alder, handicap og seksuel orientering;

økonomiske stabilitet; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre passende 
arbejdsvilkår og beskyttelse mod 
økonomisk udnyttelse og 
forskelsbehandling, navnlig for de grupper, 
der er mest udsat for at opleve sådanne 
uligheder, såsom unge; opfordrer 
medlemsstaterne til at styrke 
gennemførelsen af ungdomsgarantien og 
derved sikre, at alle unge har adgang til 
beskæftigelse og uddannelsesmuligheder af 
høj kvalitet, og at sådanne tilbud fordeles 
ligeligt mellem medlemsstaterne og 
regionerne; opfordrer medlemsstaterne til 
fuldt ud at gennemføre direktivet om 
ligebehandling på beskæftigelsesområdet 
med henblik på at sikre lige adgang til 
beskæftigelsesmuligheder uanset religion, 
alder, handicap og seksuel orientering;

Or. en
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Ændringsforslag 53
Clare Daly
for GUE/NGL-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 grupper; opfordrer 

3. understreger, at en bolig ikke 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 grupper; opfordrer 
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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;

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 54
Clare Daly
for GUE/NGL-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;

udgår

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/55

Ændringsforslag 55
Clare Daly
for GUE/NGL-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

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. glæder sig over de initiativer og 
foranstaltninger, som har til formål at 
styrke sikkerhedssamarbejdet mellem 
medlemsstaterne og fastlægge en effektiv 
EU-indsats mod terrorisme og 
sikkerhedstrusler i EU; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud 
at samarbejde med hinanden og forbedre 
den indbyrdes informationsudveksling og 
informationsudvekslingen med EU's 
agenturer på området retlige og indre 
anliggender; understreger, at det er vigtigt 
at respektere de grundlæggende 
rettigheder i forbindelse med 
bekæmpelsen af terrorisme; understreger, 
at det er vigtigt, at tilsynsmekanismer 
inden for efterretningstjenesten er i 
overensstemmelse med chartret og 
EMRK; opfordrer de pågældende 
institutioner til at tilvejebringe 
sikkerhedsforanstaltninger for at 
forhindre enhver efterfølgende 
viktimisering hidrørende fra ydmygelse og 
angreb på ofrenes omdømme fra sociale 
sektorer med relation til den angribende;

udgår

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/56

Ændringsforslag 56
Clare Daly
for GUE/NGL-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 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. udtrykker alvorlig bekymring over 
de vedvarende beretninger om voldelige 
tilbagedrivelser foretaget af 
retshåndhævende personale i visse 
medlemsstater; opfordrer Kommissionen 
og medlemsstaterne til at undersøge sagen 
og træffe effektive foranstaltninger til at 
sikre, at denne politik og praksis afskaffes, 
herunder ved at sikre, at eksisterende 
nationale menneskerettighedsinstitutioner 
(ombudsmandsinstitutioner, nationale 
menneskerettighedsinstitutioner, nationale 
forebyggende mekanismer) overvåger 
grænsekontrolaktiviteter med støtte fra EU 
og internationale organer (Europarådets 
menneskerettighedskommissær, 
Europarådets Komité til Forebyggelse af 
Tortur, Den Europæiske Kommission mod 
Racisme og Intolerance og Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder), og sikre, at 
EU-midler ikke anvendes til at begå 
krænkelser af de grundlæggende 
rettigheder; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at overholde 
folkeretten, EU-retten og Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder med henblik på at etablere en 
bred ramme for regulær migration og 
undgå at presse migranter til at benytte 
irregulære migrationskanaler;

32. udtrykker alvorlig bekymring over 
de vedvarende beretninger om voldelige 
tilbagedrivelser foretaget af 
retshåndhævende personale i visse 
medlemsstater; opfordrer Kommissionen 
og medlemsstaterne til at undersøge sagen 
og træffe effektive foranstaltninger til at 
sikre, at denne politik og praksis afskaffes, 
herunder ved at sørge for at bringe en 
sådan politik og praksis til standsning og 
sikre, at eksisterende nationale 
menneskerettighedsinstitutioner 
(ombudsmandsinstitutioner, nationale 
menneskerettighedsinstitutioner, nationale 
forebyggende mekanismer) overvåger 
grænsekontrolaktiviteter med støtte fra EU 
og internationale organer (Europarådets 
menneskerettighedskommissær, 
Europarådets Komité til Forebyggelse af 
Tortur, Den Europæiske Kommission mod 
Racisme og Intolerance og Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder), og sikre, at 
EU-midler ikke anvendes til at begå 
krænkelser af de grundlæggende 
rettigheder; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at overholde 
folkeretten, EU-retten og Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder med henblik på at etablere en 
bred ramme for regulær migration og 
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undgå at presse migranter til at benytte 
irregulære migrationskanaler;

Or. en


