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Ändringsförslag 57
Karlo Ressler
för PPE-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 oro över de 
återkommande rapporterna om 
avvisningar. Effektiva utredningar av alla 
påstådda incidenter vid gränserna, 
särskilt när de involverar 
brottsbekämpande myndigheter, är 
väsentliga.

Or. en



AM\1218873SV.docx PE661.492v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

20.11.2020 A9-0226/58

Ändringsförslag 58
Karlo Ressler
för PPE-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 AC

Förslag till resolution Ändringsförslag

AC. Kriminalisering av solidaritet 
användes fortfarande som ett verktyg för 
att störa det arbete som utförs av icke-
statliga organisationer som försöker 
rädda liv på Medelhavet. I flera EU-
länder har enskilda personer åtalats för 
handlingar som har koppling till att de 
bistått migranter och asylsökande, vilket 
visar på en oroväckande tendens att 
kriminalisera humanitär hjälp till 
migranter och asylsökande.

AC. Att rädda liv till havs är en rättslig 
skyldighet enligt både internationell rätt 
och unionsrätten, men först och främst en 
handling av mänsklighet och solidaritet 
med dem som är i fara. Medlemsstaterna 
måste, enskilt och när de agerar som EU-
medlemsstater eller i relevanta 
internationella forum, leva upp till 
normerna i relevant internationell rätt 
och unionsrätt när det gäller att bistå 
personer i nöd. Europaparlamentet 
upprepar sin uppmaning till 
kommissionen att före årsskiftet anta 
riktlinjer för medlemsstaterna som anger 
vilka former av hjälp som inte bör 
kriminaliseras, i syfte att se till att den 
straffrättsliga regleringen av hjälp i 
medlemsstaterna blir mer enhetlig och 
begränsa omotiverad kriminalisering.

Or. en
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Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–
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(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 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 skapandet av säkra och lagliga 
vägar för migration är ett sätt att undvika 
förlust av människoliv. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att intensifiera 
sina insatser när det gäller åtgärder som 
avsevärt skulle underlätta asylförfarandet, 
såsom vidarebosättning, återvändande 
och samarbete med tredjeländer.

Or. en
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Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–
2019
(2019/2199(INI))

Förslag till resolution
Punkt 32a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

32a. Europaparlamentet konstaterar 
bekymrat de kränkningar av migranters 
och flyktingars grundläggande rättigheter 
som begåtts vid EU:s yttre gränser, och 
upprepar att alla människor har rätt att 
åtnjuta sina mänskliga rättigheter. 
Parlamentet påminner om den 
grundläggande rätten att söka asyl. 
Parlamentet betonar att det är ytterst 
viktigt att genomföra effektiva 
utredningar av alla påstådda incidenter 
vid gränserna, särskilt när de involverar 
brottsbekämpande myndigheter. 
Parlamentet uppmuntrar EU och 
medlemsstaterna att skapa säkra och 
lagliga vägar som ett av de viktigaste 
instrumenten för att göra det möjligt för 
människor i behov av internationellt 
skydd att komma till EU på ett välordnat, 
styrt, säkert och värdigt sätt som 
asylsökande och för att undergräva 
affärsmodellen för 
människohandelsnätverk och 
människosmugglare, samt för att 
förhindra att många tar risken att ge sig 
ut på farliga rutter. Att rädda liv är en 
solidarisk handling mot dem som är i fara 
men det är också en rättslig skyldighet. 
Medlemsstaterna och EU-institutionerna 
uppmanas att vid genomförandet av 
gränsbevakningsinsatser och 
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asylförfaranden respektera folkrätten och 
unionsrätten samt Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Fysiska personer eller icke-
statliga organisationer som verkligen 
undsätter personer i nöd bör inte riskera 
att bestraffas för sina insatser. 
Parlamentet betonar att fartyg som utför 
sök- och räddningsinsatser måste följa 
relevant internationell rätt och 
unionsrätten liksom de instruktioner som 
det behöriga samordningscentret för 
räddningsinsatser ger och samarbeta med 
medlemsstaternas myndigheter och 
Frontex för att trygga säkerheten för 
migranter.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet upprepar att 
immigrationsförvar av barn aldrig är för 
barnets bästa i linje med New York-
deklarationen om flyktingar och 
migranter. Parlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att öka insatserna 
för att sätta stopp för förvar av barn, 
särskilt i samband med migration i hela 
EU, och att utarbeta samhälleligt 
baserade alternativ till förvar, samt att 
prioritera integration, utbildning och 
psykologiskt stöd. Parlamentet betonar att 
ett ensamkommande barn framför allt är 
ett barn som kan vara i fara, och att den 
vägledande principen för 
medlemsstaterna och EU i deras 
kontakter med dem måste vara skyddet av 
barn snarare än migrationspolitik, och 
därmed respekten för den centrala 
principen om barnets bästa.

37. Europaparlamentet påminner om 
att både folkrätten och stadgan kräver att 
medlemsstaterna undersöker alternativ till 
frihetsberövande, särskilt när det gäller 
barn. Medlemsstaterna uppmanas att se 
till att asylsökande med särskilda behov 
effektivt identifieras i ett tidigt skede, att 
de snabbt får tillgång till anpassade 
mottagningsvillkor och 
förfarandegarantier. Medlemsstaterna 
och kommissionen uppmanas att vidta 
nödvändiga åtgärder för att tillhandahålla 
information om och ombesörja insyn i 
förvarstagandet av migranter och 
asylsökande i medlemsstaterna. 
Parlamentet påminner om att barns 
rättigheter och barnets bästa måste 
beaktas och bedömas i all EU-politik och i 
alla EU-åtgärder, inbegripet på området 
för migration och asyl.

Or. en
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Förslag till resolution
Skäl Va (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Va. Mot bakgrund av den ständiga 
teknikutvecklingen är det svårt att 
förutsäga konflikter med grundläggande 
rättigheter. Olika informationssystem kan 
inverka på grundläggande rättigheter, 
t.ex. brister avseende uppgiftsskydd och 
integritetsintrång. Ökad interoperabilitet 
mellan dessa system kan leda till kraftfullt 
och lägligare skydd av våra medborgare, 
och således deras rättigheter, i synnerhet 
när det gäller fall av försvunna barn, 
människohandel och kampen mot 
penningtvätt. Samarbete och 
informationsutbyte mellan olika EU-
byråer som arbetar med säkerhet är 
absolut nödvändigt för att i tid och på ett 
effektivt sätt bekämpa terrorism och 
radikalisering samt för att förebygga it-
brottslighet.

Or. en
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Ändringsförslag 63
Karlo Ressler
för PPE-gruppen
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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 betonar att 
lagstiftning mot diskriminering 
fortfarande är ett centralt inslag i alla 
strategier för att förebygga radikalisering 
och för att möjliggöra avradikalisering av 
personer som redan är medlemmar i 
extremistorganisationer. Parlamentet 
upprepar att medlemsstaterna, med 
fortsatt stöd från kommissionen, måste 
förbättra sina insatser för att förebygga 
radikalisering och våldsam extremism 
genom att främja europeiska värden, 
tolerans och gemenskap.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/64

Ändringsförslag 64
Karlo Ressler
för PPE-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 36a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

36a. Europaparlamentet uppmuntrar 
EU och medlemsstaterna att avsätta 
tillräckliga resurser för att undergräva 
affärsmodellen för nätverken för 
människohandel och smugglare, som 
rutinmässigt försätter de mest sårbara 
grupperna, såsom barn och kvinnor, i 
livshotande situationer, samt för att 
skydda många från risken att ge sig ut på 
farliga och okontrollerade 
migrationsvägar där de inte kan få 
tillgång till det officiella asylförfarandet.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/65

Ändringsförslag 65
Karlo Ressler
för PPE-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 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet betonar vikten 
av en rigorös förvaltning av EU:s yttre 
gränser. Parlamentet framhåller behovet 
av att ta itu med de humanitära frågor 
som påverkar gränskontrollerna. 
Parlamentet understryker att den 
europeiska och nationella 
migrationspolitiken måste vara helt 
förenlig med FN:s konvention angående 
flyktingars rättsliga ställning från 1951 
och dess tilläggsprotokoll.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Karlo Ressler
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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 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 

utgår
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irreguljära migrationskanaler.

Or. en


