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Ändringsförslag 49
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 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 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 de 
kroatiska brottsbekämpande 
myndigheternas våldsanvändning i sitt 
arbete för att få människor att vända 
tillbaka1.

__________
1 Skrivelse från Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter till 
Kroatiens premiärminister av 
den 20 september 2018. Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter: 
”Bosnien och Hercegovina, måste 
omedelbart stänga Vučjak-lägret och 
vidta konkreta åtgärder för att förbättra 
behandlingen av migranter i landet”, 
Europarådet, Strasbourg, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/50

Ändringsförslag 50
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 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.

utgår

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/51

Ändringsförslag 51
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
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner att EU 
spelar en viktig roll när det gäller att 
förebygga fattigdom och social 
utestängning i medlemsstaterna. 
Parlamentet betonar vikten av att EU och 
dess medlemsstater utarbetar särskilda 
program som syftar till att utrota 
barnfattigdom, eftersom särskild hänsyn 
måste tas till att fattigdom har särskilt 
skadlig inverkan på barns sociala, psykiska 
och fysiska utveckling, och till 
hälsokonsekvenserna för framtida vuxna 
generationer. Parlamentet betonar att barn 
löper oproportionerligt stor risk att drabbas 
av social och ekonomisk utestängning och 
att barn utsätts för kränkningar av sina 
grundläggande rättigheter genom 
övergrepp, våld, utnyttjande, fattigdom och 
alla former av socialt utanförskap. 
Parlamentet framhåller att fattigdom i sig 
är en form av social orättvisa som har sin 
grund i bristande jämställdhet, 
diskriminering och ojämlika möjligheter att 
få tillgång till varor och tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
rådet att beakta de grundläggande 
rättigheterna när de lägger fram förslag 
till ekonomisk politik, och att se till att 
konsekvensbedömningar avseende 
mänskliga rättigheter görs i samband med 
alla beslut om antagande av förslagen, så 

1. Europaparlamentet erkänner att EU 
spelar en viktig roll när det gäller att 
förebygga fattigdom och social 
utestängning i medlemsstaterna. 
Parlamentet betonar vikten av att EU och 
dess medlemsstater utarbetar särskilda 
program som syftar till att utrota 
barnfattigdom, eftersom särskild hänsyn 
måste tas till att fattigdom har särskilt 
skadlig inverkan på barns sociala, psykiska 
och fysiska utveckling, och till 
hälsokonsekvenserna för framtida vuxna 
generationer. Parlamentet betonar att barn 
löper oproportionerligt stor risk att drabbas 
av social och ekonomisk utestängning och 
att barn utsätts för kränkningar av sina 
grundläggande rättigheter genom 
övergrepp, våld, utnyttjande, fattigdom och 
alla former av socialt utanförskap. 
Parlamentet framhåller att fattigdom i sig 
är en form av social orättvisa som har sin 
grund i bristande jämställdhet, 
diskriminering och ojämlika möjligheter att 
få tillgång till varor och tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
rådet att fatta makroekonomiska beslut 
med utgångspunkt i de grundläggande 
rättigheter som fastställs i stadgan, och att 
se till att konsekvensbedömningar 
avseende mänskliga rättigheter görs i 
samband med alla beslut om antagande av 
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att eventuella negativa konsekvenser för de 
mänskliga rättigheterna kan analyseras. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
garantera tillgång till hälso- och sjukvård 
och utbildning av god kvalitet samt boende 
på lika villkor för alla.

förslagen, så att eventuella negativa 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna kan analyseras. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att garantera 
tillgång till hälso- och sjukvård och 
utbildning av god kvalitet samt boende på 
lika villkor för alla.

Or. en
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Ändringsförslag 52
Clare Daly
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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 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att de 
stora nedskärningarna i de offentliga 
utgifterna för offentliga tjänster har haft 
allvarlig inverkan på den redan 
bristfälliga jämlikheten, vilket kraftigt 
påverkat unionens sociala struktur i många 
medlemsstater, och detta fortsätter än i dag, 
vilket förvärrar redan omfattande orättvisor 
och kränker grundläggande rättigheter samt 
särskilt drabbar kvinnor, personer med 
funktionsnedsättning, äldre, barn, 
migranter, romer, resande, hbti+-personer, 
och andra missgynnade grupper. 
Parlamentet upprepar att den 
makroekonomiska politiken måste styras 
inte endast av ekonomisk tillväxt utan även 
av sociala normer, så att de mest utsatta i 
samhället fullt ut kan åtnjuta sina sociala, 
politiska och ekonomiska rättigheter. 
Parlamentet betonar att lika tillgång och 
möjligheter till utbildning och 
sysselsättning av god kvalitet spelar en 
avgörande roll för att minska ojämlikheten 
och lyfta människor ur fattigdom. 
Parlamentet erkänner vikten av 
arbetstagares rättigheter, såsom mamma- 
och pappaledighet, som bidrar till att skapa 
en hälsosam och stabil miljö för barn. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
anta lagar för att skydda och stärka sådana 
rättigheter som bidrar till familjernas 

2. Europaparlamentet betonar att 
åtstramningspolitiken, i synnerhet 
nedskärningarna i de offentliga utgifterna 
för offentliga tjänster, kraftigt har påverkat 
unionens sociala struktur i många 
medlemsstater, och detta fortsätter än i dag, 
vilket förvärrar redan omfattande orättvisor 
och kränker grundläggande rättigheter samt 
särskilt drabbar kvinnor, personer med 
funktionsnedsättning, äldre, barn, 
migranter, romer, resande, hbti+-personer, 
och andra missgynnade grupper. 
Parlamentet upprepar att den 
makroekonomiska politiken måste styras 
inte endast av ekonomisk tillväxt utan även 
av sociala normer, så att de mest utsatta i 
samhället fullt ut kan åtnjuta sina sociala, 
politiska och ekonomiska rättigheter. 
Parlamentet betonar att lika tillgång och 
möjligheter till utbildning och 
sysselsättning av god kvalitet spelar en 
avgörande roll för att minska ojämlikheten 
och lyfta människor ur fattigdom. 
Parlamentet erkänner vikten av 
arbetstagares rättigheter, såsom mamma- 
och pappaledighet, som bidrar till att skapa 
en hälsosam och stabil miljö för barn. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
anta lagar för att skydda och stärka sådana 
rättigheter som bidrar till familjernas 
sociala och ekonomiska stabilitet. 
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sociala och ekonomiska stabilitet. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
säkerställa lämpliga arbetsvillkor och 
skydd mot ekonomiskt utnyttjande och 
diskriminering, särskilt för de grupper som 
är mest utsatta och sårbara för sådana 
ojämlikheter, såsom unga människor. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
stärka genomförandet av ungdomsgarantin, 
och säkerställa att alla ungdomar har 
tillgång till sysselsättnings- och 
utbildningsmöjligheter av hög kvalitet och 
att sådana erbjudanden fördelas jämnt 
mellan medlemsstaterna och regionerna. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullt ut genomföra direktivet om 
likabehandling i arbetslivet, för att 
säkerställa lika tillgång till 
sysselsättningsmöjligheter, oavsett 
religion, ålder, funktionsnedsättning och 
sexuell läggning.

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
säkerställa lämpliga arbetsvillkor och 
skydd mot ekonomiskt utnyttjande och 
diskriminering, särskilt för de grupper som 
är mest utsatta och sårbara för sådana 
ojämlikheter, såsom unga människor. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
stärka genomförandet av ungdomsgarantin, 
och säkerställa att alla ungdomar har 
tillgång till sysselsättnings- och 
utbildningsmöjligheter av hög kvalitet och 
att sådana erbjudanden fördelas jämnt 
mellan medlemsstaterna och regionerna. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullt ut genomföra direktivet om 
likabehandling i arbetslivet, för att 
säkerställa lika tillgång till 
sysselsättningsmöjligheter, oavsett 
religion, ålder, funktionsnedsättning och 
sexuell läggning.

Or. en
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Ändringsförslag 53
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
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 betonar att en 
bostad inte är någon 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 
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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.

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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20.11.2020 A9-0226/54

Ändringsförslag 54
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
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.

utgår

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/55

Ändringsförslag 55
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
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet välkomnar 
initiativ och åtgärder som syftar till att 
stärka säkerhetssamarbetet mellan 
medlemsstaterna och till att fastställa 
verkningsfulla åtgärder på EU-nivå mot 
terrorism och säkerhetshot i Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna uppmanas 
med kraft att samarbeta med varandra 
fullt ut och att förbättra 
informationsutbytet sinsemellan och med 
EU:s RIF-myndigheter. Parlamentet 
betonar hur viktigt det är att respektera 
grundläggande rättigheter i kampen mot 
terrorismen. Parlamentet betonar vikten 
av att tillsynsmekanismer på området för 
underrättelsetjänster bör vara i linje med 
stadgan och Europakonventionen. 
Parlamentet uppmanar berörda 
institutioner att vidta skyddsåtgärder för 
att förhindra eventuell efterföljande 
viktimisering på grund av den förnedring 
och de attacker på bilden av offren som 
härstammar från sociala sektorer med 
koppling till angriparen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 56
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
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de återkommande rapporterna om 
att personalen inom de brottsbekämpande 
myndigheterna i vissa medlemsstater 
använder våld i samband med 
återsändanden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
undersöka saken och vidta effektiva 
åtgärder för att säkerställa att sådan politik 
och praxis skrotas, bland annat genom att 
säkerställa en oberoende övervakning av 
gränskontrollverksamheten genom 
befintliga nationella 
människorättsinstitutioner 
(ombudsmannainstitutioner, nationella 
människorättsinstitutioner, nationella 
förebyggande mekanismer), med stöd av 
EU och internationella organ (Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter, 
CPT, ECRI, FRA) och säkerställa att EU-
medel inte används för att begå 
kränkningar av grundläggande rättigheter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att respektera 
internationell rätt och EU-rätten samt 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna för att 
tillhandahålla en bred ram för att 
möjliggöra ordnad migration och undvika 
att tvinga migranter att använda irreguljära 
migrationskanaler.

32. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de återkommande rapporterna om 
att personalen inom de brottsbekämpande 
myndigheterna i vissa medlemsstater 
använder våld i samband med 
återsändanden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
undersöka saken och vidta effektiva 
åtgärder för att säkerställa att sådan politik 
och praxis skrotas, bland annat genom att 
ställa medel till förfogande för 
gränsövervakning och säkerställa en 
oberoende övervakning av 
gränskontrollverksamheten genom 
befintliga nationella 
människorättsinstitutioner 
(ombudsmannainstitutioner, nationella 
människorättsinstitutioner, nationella 
förebyggande mekanismer), med stöd av 
EU och internationella organ (Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter, 
CPT, ECRI, FRA) och säkerställa att EU-
medel inte används för att begå 
kränkningar av grundläggande rättigheter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att respektera 
internationell rätt och EU-rätten samt 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna för att 
tillhandahålla en bred ram för att 
möjliggöra ordnad migration och undvika 
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att tvinga migranter att använda irreguljära 
migrationskanaler.

Or. en


