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DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union – 
årsberetning 2018-2019

(2019/2199(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

– der henviser til FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD),

– der henviser til De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder (CRC),

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

– der henviser til FN's 2030-dagsorden og målene for bæredygtig udvikling (SDG'er),

– der henviser til henvisningerne i tidligere betænkninger vedrørende situationen for de 
grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union,

– der henviser til artikel 20 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, der fastsætter, at alle mennesker er lige for loven,

– der henviser til artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, der fastsætter, at enhver form for forskelsbehandling er forbudt,

– der henviser til EU's forpligtelse til at tiltræde den europæiske 
menneskerettighedskonvention i henhold til artikel 6, stk. 2, i TEU,

– der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse,

– der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv,

– der henviser til Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om 
bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved 
hjælp af straffelovgivningen,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 
2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten,
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– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. 
september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer,

– der henviser til sin plenarmødeforhandling i Strasbourg om de nødvendige omgående 
foranstaltninger til bekæmpelse af hjemløshed i Europa, der fandt sted den 13. januar 
2020,

– der henviser til princip 19 i den europæiske søjle for sociale rettigheder, hvori det 
hedder, at "der skal være adgang til socialt boligbyggeri eller boligstøtte af høj kvalitet 
for dem, der har behov for det",

– der henviser til artikel 31 i den reviderede europæiske socialpagt om retten til en bolig,

–

– der henviser til artikel 34, stk. 3, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder ("chartret"), som bekræfter retten til social bistand og boligstøtte for at 
bekæmpe social udstødelse og fattigdom,

– der henviser til Kommissionens rapport fra 2019 om fattigdom blandt personer i 
arbejde1,

– der henviser til FRA's rapport med titlen "Combating child poverty: an issue of 
fundamental rights",

–

– der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 2280 af 11. april 
2019 om situationen for migranter og flygtninge på de græske øer2,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus 
(ESF+)3,

– der henviser til artikel 2 i den reviderede europæiske socialpagt om retten til rimelige 
arbejdsvilkår,

– der henviser til chartrets artikel 31 om retfærdige og rimelige arbejdsforhold,

– der henviser til Rådets henstilling af 9. april 2019 om den økonomiske politik i 
euroområdet (2019/C 136/01),

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378 
2 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en 
3Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0350.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0350_EN.html
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– der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2019 om beskæftigelses- og 
socialpolitikker i euroområdet4,

– der henviser til EU-strategien for unge 2019-2027,der er baseret på Rådets resolution af 
26. november 2018,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1152 af 20. juni 
2019 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/1158 af 20. juni 2019 om 
balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse 
af Rådets direktiv 2010/18/EU,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU om forebyggelse 
og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af 
Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA,

– der henviser til Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen 
"Anden rapport om de fremskridt, der er gjort i bekæmpelsen af menneskehandel 
(2018), i overensstemmelse med artikel 20 i direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og 
bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor" (COM(2018)0777),

– der henviser til den ottende almindelige beretning om Gretas aktiviteter5 og Gretas 
rapporter om alle medlemsstaternes gennemførelse af Europarådets konvention om 
indsatsen mod menneskehandel6,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. november 2018 til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank med titlen "En ren planet 
for alle: En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi" (COM(2018)0773)7,

– der henviser til princip 16 i den europæiske søjle for sociale rettigheder, som understreger 
retten til rettidig adgang til prismæssigt overkommelige forebyggende og helbredende 
sundhedsydelser af høj kvalitet,

– der henviser til sin beslutning af 12. april 2016 om situationen i Middelhavet og behovet 
for en holistisk EU-tilgang til migration8,

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2018 om retningslinjer til medlemsstaterne med 
henblik på at forhindre, at humanitær bistand kriminaliseres9,

4 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0033.
5 https://rm.coe.int/8th-/168094b073 
6 https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
8 EUT C 58 af 15.2.2018, s. 9.
9 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0314.

https://rm.coe.int/8th-/168094b073
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
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– der henviser til sin beslutning af 3. maj 2018 om beskyttelse af migrantbørn10,

– der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution af oktober 2014 
om alternativer til frihedsberøvelse af flygtningebørn (RES 2020),

– der henviser til Europarådets menneskerettighedskommissærs henstilling fra juni 2019 
med titlen "Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and 
migrants in the Mediterranean"11,

– der henviser til rapporten fra 2019 om grundlæggende rettigheder fra Den Europæiske 
Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og opdateringen fra juni 2019 af dets 
skrivelse med titlen "NGO ships involved in search and rescue in the Mediterranean and 
criminal investigations"12,

– der henviser til sin beslutning af 5. oktober 2017 om fængselssystemer og -forhold13,

– der henviser til sin beslutning af 1. juni 2017 om bekæmpelse af antisemitisme14,

– der henviser til sin beslutning af 15. april 2015 i anledning af international romadag – 
romahad i Europa og EU’s anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne 
under Anden Verdenskrig15,

– der henviser til sin beslutning af 11. oktober 2017 om aspekter vedrørende 
grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af 
romafjendtlighed16,

– der henviser til sin beslutning af 12. februar 2019 om behovet for en styrket strategisk 
EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration for perioden efter 2020 
og for at intensivere bekæmpelsen af romafjendtlighed17,

– der henviser til sin beslutning af 17. september 2020 om gennemførelsen af de nationale 
strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer 
med romabaggrund i Europa18,

– der henviser til FRA's rapport med titlen "Roma women in nine EU countries",

– der henviser til sin beslutning af 3. maj 2018 om mediepluralisme og mediefrihed i Den 
Europæiske Union19,

– der henviser til sin beslutning af 7. februar 2018 med titlen "Beskyttelse og 

10 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0201.
11 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87 
12https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-
and-criminal 
13 EUT C 346 af 27.9.2018, s. 94.
14 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0243.
15 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0447.
16 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0413.
17 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0075.
18 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0229.
19 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0204.

https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
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ikkediskrimination af EU-borgere tilhørende mindretal i EU-medlemsstaterne"20,

– der henviser til sin beslutning af 7. juli 2016 om gennemførelse af FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende 
bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap21,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2018 om Cambridge Analyticas anvendelse 
af Facebook-brugeres personlige oplysninger og indvirkningen på databeskyttelse22,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2018 om stigningen i neofascistiske 
voldshandlinger i Europa23,

– der henviser til sin beslutning af 7. oktober 2020 om oprettelse af en EU-mekanisme for 
demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder24,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 17. januar 2019 om beskyttelse af 
Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt 
angår retsstatsprincippet25,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om styrkelse af retsstatsprincippet inden for 
Unionen – En handlingsplan (COM(2019)0343),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. september 2020 med titlen "Rapport 
om retsstatssituationen 2020 – Retsstatssituationen i Den Europæiske Union" 
(COM(2020)0580) og de 27 ledsagende landekapitler om retsstatssituationen i 
medlemsstaterne (SWD(2020)0300-0326), som omhandler medlemsstaternes covid-19-
foranstaltningers indvirkning på demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til sin beslutning af 8. februar 2019 om interkønnedes rettigheder26,

– der henviser til sin beslutning af 14. februar 2019 om retten til fredelig protest og rimelig 
magtanvendelse27,

– der henviser til sin beslutning af 26. marts 2019 om grundlæggende rettigheder for 
mennesker af afrikansk afstamning i Europa28,

– der henviser til sin beslutning af 14. november 2019 om kriminalisering af 
seksualundervisning i Polen29,

– der henviser til sin beslutning af 26. november 2019 om børns rettigheder i anledning af 

20 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0032.
21 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0318.
22 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0433.
23 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0428.
24 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0251.
25 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0349.
26 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0128.
27 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0127.
28 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0239.
29 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0058.
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30-året for FN's konvention om barnets rettigheder30,

– der henviser til sin beslutning af 13. februar 2019 om konstatering af tilbagegang med 
hensyn til kvinders rettigheder og ligestilling i EU31, 

– der henviser til Kommissionens henstilling (EU) 2018/951 af 22. juni 2018 om 
standarder for ligestillingsorganer, 

– der henviser til Kommissionens årsberetning for 2018 om listen over tiltag til fremme af 
ligebehandling af LGBTI-personer, 

– der henviser til sin beslutning af 18. december 2019 om offentlig forskelsbehandling af 
og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder32, 

– der henviser til sin beslutning af 30. maj 2018 om gennemførelsen af direktiv 
2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til 
rettigheder, støtte og beskyttelse33, 

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2020 om igangværende høringer inden for 
rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn34,

– der henviser til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse af 19. december 
2017 i sagen A.R. og L.R. mod Schweiz (22338/15), hvori det blev fastslået, at 
omfattende seksualundervisning tjener de legitime formål at beskytte folkesundheden, 
beskytte børn mod seksuel vold og forberede dem på den sociale virkelighed, og det 
dermed ikke blev anerkendt, at medlemsstaterne har en forpligtelse til at tillade, at 
forældre tager deres børn ud af sådan undervisning,

– der henviser til Menneskerettighedsdomstolens sag Sh.D. m.fl. mod Grækenland, 
Østrig, Kroatien, Ungarn, Nordmakedonien, Serbien og Slovenien35, hvori det fastslås, 
at barnets ekstreme sårbarhed bør have forrang for en irregulær status med de 
nødvendige foranstaltninger for at beskytte dem, og at myndighederne overtrådte 
artikel 5 ved automatisk at anvende varetægtsordningen uden at overveje eventuelle 
alternativer til frihedsberøvelse eller kravet i henhold til EU-retten om at undgå 
frihedsberøvelse af børn36,

– der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution af 3. oktober 2019 
om obstetrisk og gynækologisk vold (RES 2306) og den dermed forbundne rapport af 12. 
september 2019 fra Europarådets udvalg om ligestilling og ikkeforskelsbehandling, hvori 
forsamlingen opfordrer Europarådets medlemsstater til at bekæmpe gynækologisk og 
obstetrisk vold og fremsætter anbefalinger om, hvordan dette skal gøres, 

30 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0066.
31 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0111.
32 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0101.
33 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0229.
34 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0014.
35 Ansøgning nr. 141165/16, dom af 13. juni 2019
36https://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%23content#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0%23content#content
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– der henviser til Europarådets menneskerettighedskommissærs baggrundsdokument med 
titlen "Women's sexual and reproductive health and rights in Europe" (2017),

– der henviser til Europarådets menneskerettighedskommissærs rapport om hendes besøg i 
Ungarn den 4.-8. februar 201937,

– - der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 2299 (2019) om 
afvisningspolitikker og -praksis i Europarådets medlemsstater38,

– der henviser til de forskellige rapporter fra nationale, europæiske og internationale 
NGO'er samt rapporterne fra Europarådets menneskerettighedskommissær,

– der henviser til det arbejde, der udføres af Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder (FRA), Europarådet og Venedigkommissionen,

– der henviser til Den Europæiske Unions Domstols og Menneskerettighedsdomstolens 
retspraksis,

– der henviser til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet, som blev åbnet for undertegnelse i Istanbul den 11. maj 2011 
("Istanbulkonventionen"),

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om EU's tiltrædelse af 
Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold39,

– der henviser til det arbejde, der er gjort af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige 
og Indre Anliggender, Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling og Udvalget for Andragender,

– der henviser til 2018-årsberetningen fra Kommissionen om anvendelsen af EU's charter 
om grundlæggende rettigheder40,

–

– der henviser til FRA's rapporter om grundlæggende rettigheder fra 2018 og 201941,

– der henviser til FRA's dokument med titlen "Civil society space: views of organisations" 
samt FRA's rapport med titlen "Challenges facing civil society organisations working on 
human rights in the EU",

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Udvalget 

37 https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-hungary-from-4-to-8-february-2019-by-dunja-mija/1680942f0d
38 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=28074&lang=en
39 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0080.
40 Europa-Kommissionens 2018-beretning om anvendelsen af EU's charter om grundlæggende rettigheder. 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/784b02a4-a1f2-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en 
41 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Fundamental Rights Report 2018/Fundamental Rights 
report 2019.

https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-hungary-from-4-to-8-february-2019-by-dunja-mija/1680942f0d
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=28074&lang=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/784b02a4-a1f2-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
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for Andragender,

– der henviser til holdning i form af ændringsforslag fra Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A9-0226/2020),

A. der henviser til, at EU ikke blot er en monetær union, men også en social union, som 
nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention, den europæiske socialpagt og 
den europæiske søjle for sociale rettigheder; der henviser til, at artikel 151 i TEUF 
henviser til de grundlæggende sociale rettigheder, som bl.a. er fastlagt i den europæiske 
socialpagt; der henviser til, at EU bygger på værdierne respekt for den menneskelige 
værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for 
menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, som 
fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og som afspejlet i chartret og 
nedfældet i de internationale menneskerettighedstraktater; der henviser til, at chartret er en 
del af EU's primære ret; der henviser til, at EU endnu ikke har tiltrådt den europæiske 
konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder 
trods sin forpligtelse dertil i henhold til artikel 6, stk. 2, i TEU;

B. der henviser til, at disse værdier er fælles for alle medlemsstaterne og bør respekteres og 
fremmes aktivt og konsekvent af både EU og de enkelte medlemsstater i alle deres 
politikker, såvel på internt som på eksternt plan; der henviser til, at respekt for 
retsstatsprincippet er en forudsætning for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder, 
og at medlemsstaterne har det endelige ansvar for at beskytte menneskerettighederne for 
alle mennesker;

C. der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med artikel 17 i TEU skal drage 
omsorg for gennemførelsen af traktaterne; der henviser til, at en medlemsstats nægtelse af 
fuldt ud at overholde EU-lovgivningen, magtens tredeling, retsvæsenets uafhængighed og 
forudsigeligheden af statens handlinger undergraver Den Europæiske Unions 
troværdighed: der henviser til, at et uafhængigt retsvæsen, ytrings- og informationsfrihed 
og mediepluralisme er afgørende elementer i retsstaten;

D. der henviser til, at EU i 2018 og 2019 har oplevet alvorlige og mangesidede udfordringer 
vedrørende beskyttelsen af grundlæggende rettigheder, retsstatsprincippet og demokratiet, 
som alle er uløseligt forbundne; der henviser til, at Kommissionens særlige 
Eurobarometerundersøgelse fra marts 2019 viser, at kendskabet til chartret stadig er lavt; 
der henviser til, at der ifølge EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder i 2018 ikke 
kun blev konstateret krænkelser af menneskerettighederne i hele EU, men også afvisning 
af systemer til beskyttelse af menneskerettighederne som helhed42;

E. der henviser til, at der er behov for bedre fremme af chartret, f.eks. gennem 
bevidstgørelseskampagner, for at gøre dets bestemmelser mere effektive og fremme det 
som en positiv kilde til fortolkning; mener, at der er behov for større udveksling af 

42 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf
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oplysninger om erfaringer og tilgange til anvendelsen af chartret mellem dommere, 
advokatsammenslutninger og offentlige myndigheder i medlemsstaterne, samt ud over de 
nationale grænser, herunder i givet fald gennem anvendelse af eksisterende 
finansieringsinstrumenter såsom dem, der er fastsat i programmet for retlige anliggender, 
ligesom målrettede uddannelsesprogrammer for jurister kan være nyttige; 

F. der henviser til, at korruption udgør en alvorlig trussel mod demokratiet, 
retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder og skader alle medlemsstaterne og 
EU som helhed; der henviser til, at den retlige ramme for korruptionsbekæmpelse fortsat 
er gennemført uensartet blandt medlemsstaterne;

G. der henviser til, at stigningen i usikre ansættelsesforhold samt ungdomsarbejdsløsheden er 
dybt bekymrende og kan føre til langvarige negative konsekvenser for så vidt angår de 
rettigheder, der er nedfældet i chartrets artikel 31; 

H. der henviser til, at børns rettigheder er nedfældet i EU's charter om grundlæggende 
rettigheder; der henviser til, at barnets tarv bør være et afgørende hensyn ved enhver 
indsats på EU-plan, og at princippet om barnets tarv bør overholdes fuldt ud i al 
lovgivning og i forbindelse med alle domstolsafgørelser og regeringsbeslutninger på alle 
niveauer; der henviser til, at medlemsstaterne bør sikre, at alle børn har ret til uddannelse i 
EU og beskytte dem mod enhver form for forskelsbehandling;

I. der henviser til, at kønsbaseret vold i alle dens former, herunder chikane og vold på 
arbejdspladsen, i hjemmet og online, udgør en krænkelse af grundlæggende rettigheder, 
som berører alle lag i samfundet, uanset alder, uddannelsesniveau, indkomst, social 
position og oprindelses- eller opholdsland, og udgør en stor hindring for ligestilling 
mellem kvinder og mænd; der henviser til, at hele 11 medlemsstater ikke indberetter data 
om kvinder, der er ofre for forsætligt drab begået af en partner eller et familiemedlem43;

J. der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fastslået, at 
forskellige former for miljøforringelse kan resultere i krænkelse af menneskerettigheder 
som f.eks. retten til liv, retten til respekt for privatliv og familieliv, forbud mod 
umenneskelig og nedværdigende behandling og retten til respekt for hjemmet44; der 
henviser til, at miljømæssige uretfærdigheder regelmæssigt er forbundet med 
sundhedsrisici og negative konsekvenser for velfærden, og at visse samfund og grupper, 
herunder socioøkonomisk dårligt stillede grupper samt sorte og farvede og etniske 
minoriteter, er uforholdsmæssigt hårdt ramt af miljøbyrder;

K. der henviser til, at adgang til domsprøvelse er en grundlæggende rettighed, og at 
straffrihed udgør en vigtig hindring for rehabilitering og beskyttelse af ofre;

L. der henviser til, at der har været en organiseret tilbagegang med hensyn til kvinders og 

43 https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
44https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-
for-all-of-us

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
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pigers rettigheder i de senere år, hvor nogle medlemsstater har forsøgt at rulle seksuel 
og reproduktiv sundhed og rettigheder hertil tilbage, f.eks. den eksisterende juridiske 
beskyttelse af kvinders adgang til abort, herunder indførelse af regressive 
forhåndsbetingelser, før der kan foretages abort som f.eks. tvungen tendentiøs 
rådgivning eller ventetid, således at det ikke sikres, at hindringerne for adgangen til 
abort fjernes i praksis, samt forsøg på at forbyde abort fuldstændigt eller fjerne det 
eksisterende lovgrundlag for abort; der henviser til, at der i nogle medlemsstater har 
været forsøg på at begrænse eller forbyde seksualundervisning og kønsundersøgelser 
og fremme kampagner mod Istanbulkonventionen, som nægter eksistensen af 
kønsbaseret vold; der henviser til, at tilbagegangen med hensyn til kvinders rettigheder 
og ligestilling mellem kønnene ofte hænger sammen med en mere omfattende 
forværring af situationen for demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder;

M. der henviser til, at tilfælde af gynækologisk og obstetrisk vold i stigende grad er blevet 
fordømt i flere medlemsstater45; der henviser til, at rettighederne for kvinder i al deres 
mangfoldighed er beskyttet i traktaten, herunder romakvinder, sorte kvinder og 
farvede kvinder, LBTI-kvinder og kvinder med handicap; der henviser til, at 
romakvinder er særlig berørt hvad angår kvinders rettigheder og ofte udsættes for 
alvorligere former for verbal, fysisk, psykisk og racemæssig chikane i forbindelse med 
reproduktiv sundhedspleje; der henviser til, at romaer også har oplevet etnisk 
adskillelse i sundhedsfaciliteter for mødre og bliver anbragt i adskilte rum med 
adskilte badeværelser og spisefaciliteter; der henviser til, at romaer i visse 
medlemsstater har været udsat for systematisk tvangssterilisation og ikke har kunnet 
opnå passende kompensation, herunder erstatning, for de deraf følgende krænkelser af 
deres menneskerettigheder;

N. der henviser til, at EU har oplevet en stigning i omfanget af racisme, intolerance, 
ekstremisme, fremmedhad, antisemitisme og romafjendtlige følelser, som er blevet 
normaliseret i visse medlemsstater, og som opinionsdannere og politikere i hele EU 
slutter op om, hvilket fremmer et socialt klima, der giver grobund for racisme, 
forskelsbehandling og hadforbrydelser; der henviser til, at muslimer, herunder 
muslimske kvinder, fortsat oplever omfattende fjendtlighed og intolerance i mange 
EU-lande46;  der henviser til, at FRA i sin 2019-rapport påpegede, at der findes 
diskriminerende institutionel praksis, politikker og lovgivning i mange lande; der 
henviser til, at bekæmpelsen af terrorisme og terrorbekæmpelsespolitikker ikke bør 
føre til generel forskelsbehandling af visse befolkningsgrupper; der henviser til, at 
FRA i december 2018 oprettede sin første særlige database om had mod muslimer; der 
henviser til, at antisemitismen ser ud til at være stigende, som det fremgik af Den 
Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheders rapport af 4. juli 2019, 
og at adskillige medlemsstater rapporterer om stigninger i antallet af lovovertrædelser 
motiveret af antisemitisme; der henviser til, at etniske og religiøse mindretal ofte 
udsættes for verbal, fysisk, psykisk og racemæssig chikane; der henviser til, at 
udviklingen af uddannelse og træning med henblik på at fremme kritisk tænkning og 
dermed give den enkelte værktøjer til at afdække alle former for forskelsbehandling og 

45http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
46https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-
findings_en.pdf

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf
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intolerance og fremme digitale færdigheder er afgørende;

O. der henviser til, at nogle staters stigende anvendelse af ny teknologi som f.eks. 
forudsigende politiarbejde og anvendelse af ansigtsgenkendelse indebærer en række 
risici navnlig for raceminoritet i Europa;

P. der henviser til, at der er sket en kraftig tilbagegang med hensyn til LGBTI-
rettigheder, endog i et sådant omfang, at der et blevet indført "LGBTI-frie områder"47 i 
en medlemsstat; 

Q. der henviser til, at EU og medlemsstaterne har delt kompetence på boligområdet; der 
henviser til, at der er brug for både en national strategi og en strategi på EU-plan; der 
henviser til, at hjemløshed er en situation, der fratager personer deres 
menneskerettigheder og i sig selv er en krænkelse af menneskerettighederne; der 
henviser til, at der er en tendens til et stigende antal tvangsudsættelser og stigende 
hjemløshed i hele EU48;

R. der henviser til, at der i dag er et utilstrækkeligt udbud af økonomisk overkommelige 
boliger i Europa på trods af en stigende efterspørgsel; der henviser til, at årlige 
oversigter offentliggjort af Den Europæiske Føderation af Nationale 
Sammenslutninger, der arbejder med de hjemløse (FEANTSA) har fundet tegn på 
stigende hjemløshed i næsten hele EU/EØS; der henviser til, at det i FEANTSA-
rapporten fra 2018 blev bemærket, at børn er ved at blive den største gruppe 
mennesker i nødindkvartering som følge af en forværring af levevilkårene for ekstremt 
sårbare familier49;

S. der henviser til, ytringsfrihed samt mediefrihed og mediernes pluralisme er nedfældet i 
artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i artikel 10 i 
den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK); der henviser til, at et uafhængigt 
retsvæsen, ytrings- og informationsfrihed og mediepluralisme er afgørende elementer i en 
retsstat, og at de er afgørende for den demokratiske funktion af EU og dets medlemsstater;

T. der henviser til, at antallet af trusler og angreb mod journalister er steget i hele EU50; der 
henviser til, at OSCE rapporterer, at straffrihed er reglen, idet f.eks. mindre end 15 % af 
mordene på journalister i OSCE-området bliver opklaret (rapport om mediefrihed); der 
henviser til, at dette er en klar forværring af beskyttelsen af journalister, hvilket 
undergraver mediefriheden og ytringsfriheden og bringer demokratiet i fare; 

U. der henviser til, at det i Europa-Parlamentets beslutning om mediepluralisme og 
mediefrihed i Den Europæiske Union understreges, at medlemsstaterne og Kommissionen 
bør afholde sig fra at træffe unødvendige eller uforholdsmæssige foranstaltninger, der 
begrænser adgangen til internettet og udøvelsen af grundlæggende menneskerettigheder, 

47 Der er blevet indført LGBT-frie zoner i Polen – https://atlasnienawisci.pl/.
48 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
49 https://www.feantsa.org/download/full-report-en1029873431323901915.pdf.
50 https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
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eller som indebærer, at man overtager kontrollen med offentlig kommunikation gennem 
en vilkårlig indførelse af undtagelsestilstand eller af andre årsager; der henviser til, at der i 
disse love nogle gange anvendes vage og upræcise formuleringer, hvorved de 
retshåndhævende myndigheder får en vid skønsmargin i forbindelse med gennemførelsen, 
hvilket øger risikoen for vilkårlige begrænsninger af retten til at deltage i fredelige 
forsamlinger;

V. der henviser til, at det i 2018 og 2019 er blevet godtgjort, at store sociale 
medievirksomheder i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning har givet 
tredjepartsapplikationer adgang til brugernes personoplysninger, og at personoplysninger i 
stigende grad er blevet misbrugt til at forudsige og manipulere adfærd, herunder i 
valgkampagner; der henviser til, at indgreb i de grundlæggende rettigheder set i lyset af 
den konstante udvikling af teknologi kan være seriøst store; der henviser til, at forskellige 
informationssystemer kan have konsekvenser for grundlæggende rettigheder som f.eks. 
databeskyttelse og krænkelser af privatlivets fred;

W. der henviser til, at whistleblowere spiller en vigtig rolle i ethvert åbent og gennemsigtigt 
demokrati; der henviser til, at whistleblowere er afgørende for at fremme 
gennemsigtighed, demokratiet og retsstatsprincippet, idet de rapporterer ulovlig eller 
upassende adfærd, der underminerer den almene interesse såsom korruption, strafbare 
handlinger eller interessekonflikter, som udgør trusler mod borgernes rettigheder og 
frihedsrettigheder;

X. der henviser til, at artikel 11 i den europæiske menneskerettighedskonvention og artikel 
12 i chartret fastslår, at enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til 
foreningsfrihed, herunder ret til at oprette og slutte sig til fagforeninger for at beskytte 
sine interesser; der henviser til, at forsamlingsfriheden i demokratiske samfund er et af de 
instrumenter, hvormed mennesker kan deltage i den offentlige debat og skabe sociale 
forandringer;

Y. der henviser til, at politifolk i tjeneste altid skal kunne identificeres for at muliggøre 
efterforskning af eventuel overdreven magtanvendelse, og at de nationale myndigheder 
skal fastlægge det dertil knyttede ansvar; der henviser til, at medlemsstaterne har 
forskellige tærskler for retshåndhævende myndigheders anvendelse af magt og våben til 
opretholdelse af den offentlige orden; der henviser til, at adskillige medlemsstater51, har 
vedtaget love, der kan føre til uforholdsmæssige begrænsninger af retten til at deltage i 
fredelige forsamlinger;

Z. der henviser til, at civilsamfundets råderum indsnævres i visse medlemsstater; der 
henviser til, at medlemsstaterne har ansvaret for at sikre, at civilsamfundsorganisationers 
og menneskerettighedsforkæmperes rettigheder ikke begrænses, og at der findes 
lovgivning og lovgivningsmæssige rammer, der er befordrende herfor, som det for nylig 

51 Europarådets menneskerettighedskommissær, "Shrinking space for freedom of peaceful assembly", 
Europarådet, Strasbourg, 2019.
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blev understreget i Rådets konklusioner om chartret om grundlæggende rettigheder efter ti 
år: status og det fremtidige arbejde; der henviser til, at medlemsstaterne også bør støtte det 
arbejde, der udføres af civilsamfundsorganisationer, gennem tilstrækkelig finansiering og 
sikre, at der findes mekanismer for et frugtbart samarbejde med dem;

AA. der henviser til, at statsligt og ikkestatsligt finansierede kampagner for at bringe 
menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsorganisationer i miskredit gennem deres 
strategier sigter mod at tilsidesætte eksisterende lovgivning om basale grundlæggende 
rettigheder; der henviser til, at disse kampagner ofte er blevet fremhævet af traditionelle 
medier og sociale netværk, mens de, der forsvarer migranter og asylansøgere, LGBTI+-
samfundet, personer, som har overlevet kønsbaseret vold, troende og religiøse mennesker 
og andre marginaliserede grupper, fortsat bliver kriminaliseret og stigmatiseret;

AB. der henviser til, at omkring henholdsvis 1 885 personer i 2019 og 2 299 personer 2018 
ifølge tal fra IOM menes at være døde eller forsvundet i Middelhavet på deres vej til 
Europa; der henviser til, at ruten fra Libyen til Europa stadig er den migrationsrute i 
verden med det højeste antal dødsfald (646 dødsfald indtil videre i 2019), og at den var 
fem gange mere dødbringende i 2018 end i 2015, navnlig på grund af en reduktion af 
eftersøgnings- og redningsaktiviteterne ud for den libyske kyst52; der henviser til, at 
redning af liv er en solidarisk handling over for dem, der er i fare, men først og fremmest 
en retlig forpligtelse i henhold til såvel folkeretten – eftersom artikel 98 i UNCLOS, som 
er ratificeret af alle medlemsstaterne og Unionen selv, kræver, at staterne yder hjælp til 
enhver person, der er i nød på havet – som EU-retten53;

AC. der henviser til, at kriminaliseringen af solidaritet fortsat er blevet brugt som et 
redskab til at forstyrre det arbejde, der udføres af NGO'er, der forsøger at redde liv i 
Middelhavet; der henviser til, at enkeltpersoner i flere EU-lande er blevet sigtet i 
forbindelse med hjælp, de har ydet til migranter og asylansøgere, hvilket viser en 
bekymrende tendens til at kriminalisere humanitær bistand til migranter og asylansøgere;

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;

AE. der henviser til, at migration er en del af EU's fortid, nutid og fremtid og en af de 
største udfordringer i vores tid, som har tydelige konsekvenser for de grundlæggende 

52 https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-
fall
53 Se også forpligtelserne i den internationale konvention fra 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen 
(SOLAS), den internationale konvention fra 1979 om maritim eftersøgning og redning (SAR) og den internationale 
konvention fra 1989 om bjærgning.

https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
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rettigheder; der henviser til, at personer, der søger asyl har ret til og mulighed for at 
indsende deres asylansøgning ved officielle grænsepassager, når de rejser ind i EU; der 
henviser til, at der har været påstande om krænkelse af migranters og asylansøgeres 
grundlæggende rettigheder; der henviser til, at grænsebetjente skal sikre tilstrækkelige 
tjenesteydelser til flygtninge under hensyntagen til de særlige omstændigheder, der gør sig 
gældende for sårbare personer, herunder børn, traumatiserede personer og gravide;

AF. der henviser til, at kvinder ifølge Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning i 2018 tegnede sig for 18 % af alle irregulære indrejser på tværs af EU's 
ydre grænser, og at næsten hver femte af migranterne blev registreret som børn, og 
ca. 3 750 som uledsagede børn; der henviser til, at disse kvinder og børn er særligt sårbare 
over for krænkelser af deres grundlæggende rettigheder, f.eks. i form af menneskehandel; 
der henviser til, at der er behov for, at medlemsstaterne opbygger og styrker 
beskyttelsessystemer for børn med henblik på at forebygge og reagere på vold, misbrug, 
forsømmelse og udnyttelse af børn;

AG. der henviser til, at medlemsstaterne bør sikre, at migrant- og flygtningebørn får 
adgang til uddannelse hurtigt efter deres indrejse på Den Europæiske Unions område;

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;

Økonomiske og sociale rettigheder

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 ved 
tage forslagene, 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;

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 
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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 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;

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 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;

4. fremhæver chartrets artikel 37, som fastslår, at foranstaltninger til at opnå et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og forbedring af miljøkvaliteten skal integreres i Unionens 
politikker;  understreger det presserende behov for at medtage relevante miljøhensyn i 
beslutningsprocessen for alle politikker og initiativer og mener, at bæredygtighed skal 
være det ledende princip for alle makroøkonomiske politikker for at sikre en retfærdig 
omstilling til en miljømæssigt bæredygtig økonomi og samtidig beskytte og skabe 
bæredygtig beskæftigelse og for at håndtere en af de største trusler mod 
menneskeheden; opfordrer til gennemførelse på EU-plan af Århuskonventionen, der 
knytter miljømæssige rettigheder og menneskerettigheder sammen; fremhæver, at 
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miljøskader og visse offentlige myndigheders manglende tilvejebringelse af 
oplysninger om alvorlige miljørisici, som den enkelte udsættes for, kan få alvorlige 
skadelige konsekvenser for den enkelte;

Ret til ligebehandling

5. gentager, at kvinder og piger skal have ret til at bestemme over deres krop og 
seksualitet; opfordrer alle medlemsstaterne til at garantere omfattende 
seksualundervisning, umiddelbar adgang for kvinder og piger til familieplanlægning 
og den samlede vifte af tjenesteydelser inden for seksuel og reproduktiv sundhed, 
herunder moderne svangerskabsforebyggende metoder og sikker og lovlig abort;

6. fordømmer den nuværende synlige og organiserede modreaktion på globalt og 
europæisk plan mod ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder, herunder 
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder; fastholder på det kraftigste, at nægtelse 
af tjenesteydelser inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder udgør en 
form for vold mod kvinder og piger, og understreger, at Menneskerettighedsdomstolen 
ved flere lejligheder har afsagt dom om, at restriktive abortlove og forhindring af 
adgang til lovlig abort krænker kvinders menneskerettigheder; gentager, at 
sundhedspersonales afvisning af at levere den samlede vifte af tjenesteydelser inden 
for reproduktiv og seksuel sundhed af personlige årsager ikke må krænke kvinders 
eller pigers ret til adgang til reproduktiv sundhedspleje; opfordrer Kommissionen til at 
medtage behovet for at opretholde seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i sin 
strategi for grundlæggende rettigheder;

7. fordømmer det alarmerende antal kvindedrab i EU, som er den mest ekstreme form for 
vold mod kvinder; beklager manglen på tilgængelige data i nogle medlemsstater, 
hvilket afspejler, at dette problem ikke anerkendes; opfordrer Rådet til snarest muligt 
at afslutte EU's ratificering af Istanbulkonventionen til forebyggelse og bekæmpelse af 
vold mod kvinder og vold i hjemmet baseret på en bred tiltrædelse uden 
begrænsninger; opfordrer indtrængende Rådet og de medlemsstater, der endnu ikke 
har gjort dette, til at afslutte ratificeringen af Istanbulkonventionen; 

8. fordømmer på det kraftigste alle former for seksuel, gynækologisk og obstetrisk vold 
mod kvinder såsom uhensigtsmæssige handlinger eller handlinger uden samtykke, 
smertefulde indgreb uden bedøvelse, kvindelig kønslemlæstelse, tvangsabort, 
tvangssterilisation og tvangsrugemoderskab;

9. fordømmer på det kraftigste den etniske segregation af romakvinder i 
sundhedsfaciliteter for mødre; opfordrer medlemsstaterne til straks at forbyde alle 
former for etnisk segregation i sundhedsfaciliteter, herunder i forbindelse med 
sundhedspleje for mødre; opfordrer medlemsstaterne til at sikre effektive og rettidige 
retsmidler for alle, der har overlevet tvangssterilisation, herunder gennem indførelse af 
effektive erstatningsordninger;

10. fordømmer hadforbrydelser og hadefuld tale samt enhver form for 
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forskelsbehandling, herunder på grund af race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, 
sprog, religion eller tro, politisk anskuelse, mindretalsstatus, handicap, seksuel 
orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika; gentager sin bekymring 
over, at hadefuld tale på internettet stadig er et udbredt og presserende problem; 
advarer mod den stigende grad og normalisering af hadefuld tale og forskellige former 
for racisme, herunder islamofobi, sintifjendtlighed, antisemitisme og racisme mod 
sorte og farvede personer i mange medlemsstater, hvilket får næring fra den stigende 
fremkomst af ekstremistiske bevægelser og deres retorik samt af 
regeringsrepræsentanter eller politiske ledere i visse medlemsstater, der anvender 
hadefuld tale til at sprede racistisk, fremmedfjendsk og LGBTI-fjendtlig retorik; 
udtrykker bekymring over ofrenes manglende anmeldelse af hadforbrydelser på grund 
af utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger og myndighedernes manglende 
efterforskning samt domfældelse for hadforbrydelser i medlemsstaterne; understreger 
derfor, at det er nødvendigt at tilskynde ofrene til at anmelde hadforbrydelser eller 
forskelsbehandling, gøre det lettere for ofrene at anmelde dem og yde ofrene fuld 
beskyttelse og støtte; minder om, at medlemsstaterne bør sikre, at hadforbrydelser og 
hadefuld tale bliver effektivt registreret, efterforsket, retsforfulgt og prøvet ved en 
domstol; opfordrer Kommissionen og FRA til at fortsætte deres arbejde med 
overvågning af hadforbrydelser og hadefuld tale i medlemsstaterne og til jævnligt at 
rapportere om tilfælde og tendenser;

11. minder om, at EU's institutioner og agenturer er forpligtet til fuldt ud at opretholde alle 
borgeres ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed og forbuddet mod 
forskelsbehandling på grund af religion eller tro, herunder filosofisk overbevisning, i 
den offentlige og private sfære; opfordrer medlemsstaterne til at beskytte tanke-, 
samvittigheds-, religions- og trosfriheden og til effektivt at gennemføre EU's 
retningslinjer for fremme og beskyttelse heraf;

12. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at direktivet om racelighed (2000/43/EF) 
gennemføres fuldt ud med henblik på at bekæmpe vedvarende racisme mod sorte og 
farvede personer, transfobi, sintifjendtlighed, antisemitisme og islamofobi; 
fordømmer, at racemæssige, etniske, sproglige og religiøse mindretal udsættes for 
strukturel racisme, forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefuld tale, manglende 
adgang til domsprøvelse og vedvarende socioøkonomiske uligheder på f.eks. bolig-, 
sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet, hvilket skal anerkendes som store 
hindringer for fuld udøvelse af grundlæggende rettigheder og en væsentlig hindring 
for inklusion og lighed;

13. opfordrer Rådet til hurtigt at vedtage det foreslåede ligebehandlingsdirektiv, som 
stadig afventer Rådets godkendelse, for at få lukket det nuværende hul i beskyttelsen i 
EU's retlige ramme om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder, handicap, 
religion, tro eller seksuel orientering på livets vigtige områder såsom social 
beskyttelse, uddannelse og adgang til varer og tjenester; opfordrer Kommissionen til 
aktivt at bekæmpe segregation og forskelsbehandling, herunder ved at indlede 
overtrædelsesprocedurer med henblik på ved hjælp af straffelovgivningen at fremme 
effektiv anvendelse af rammeafgørelsen om bekæmpelse af visse former for racisme 
og fremmedhad; minder om, at disse foranstaltninger bør ledsages af passende 
nationale integrationsstrategier; 
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14. minder om, at FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) 
har til formål at sikre lige muligheder i relation til tilgængelighed, deltagelse, 
ligestilling, beskæftigelse, uddannelse, social beskyttelse, sundhed og EU's optræden 
udadtil; understreger, at personer med handicap fortsat stilles ugunstigt og 
forskelsbehandles for så vidt angår beskæftigelse, uddannelse og social inklusion; 
understreger i denne henseende vigtigheden af tilgængelighed i offentlige rum, en 
minimumssats for beskæftigelse af personer med handicap og garantier for 
inkluderende uddannelse, herunder adgang til initiativer såsom Erasmus+, idet der 
lægges særlig vægt på børn med handicap;

Frihedsrettigheder

15. opfordrer medlemsstaterne til at beskytte og udvikle en levende, uafhængig, 
pluralistisk og fri mediesektor; fordømmer i denne henseende enhver foranstaltning, 
der har til formål at lukke munden på kritiske medier og underminere mediefriheden 
og mediepluralismen, herunder med avancerede midler, som typisk ikke medfører en 
varsling af Europarådets platform for beskyttelse af journalistik og journalisters 
sikkerhed; udtrykker bekymring over oprettelsen af regeringskontrollerede organer, 
der forvalter store dele af et lands medielandskab, og kapringen af public 
service-medier med henblik på at fremme partipolitiske interesser; minder om, at det 
udgør en betydelig risiko for den mangfoldighed af informationer og synspunkter, der 
kommer til udtryk i medieindholdet, når medieejerskab er stærkt koncentreret, uanset 
om det er koncentreret omkring statslige eller private aktører; minder om, at ytrings- 
og informationsfrihed, herunder kunstnerisk ytringsfrihed, og mediefrihed er 
grundlæggende for demokratiet og retsstatsprincippet, og opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at garantere deres mediemyndigheders uafhængighed; minder om, 
at retten til at søge, modtage og meddele oplysninger og idéer enten mundtligt, 
skriftligt eller på tryk, i form af kunst eller via andre medier er en del af den 
kunstneriske ytringsfrihed54; 

16. minder om den grundlæggende rolle, som undersøgende journalistik spiller med 
hensyn til at fungere som vagthund i et demokratisk samfund og dermed styrke 
offentlighedens kontrol med de politiske aktører, herunder med i forbindelse med 
korruption; fordømmer den fortsatte eksistens af og stigning i vold og trusler mod og 
intimidering af journalister i mange medlemsstater, herunder i forbindelse med 
offentliggørelse af oplysninger om overtrædelser af grundlæggende rettigheder, 
hvilket ofte fører til selvcensur og underminerer borgernes ret til information; 
anmoder Kommissionen om at fremsætte et forslag til stærke og omfattende 
mekanismer til beskyttelse og styrkelse af ytrings- og mediefriheden samt forbedring 
af beskyttelsen af journalister, herunder ved at sikre gennemsigtigt medieejerskab, 
vedtage et EU-direktiv om bekæmpelse af SLAPP, oprette en permanent EU-fond for 

54 ECHR's dom af 24. maj 1988 i sagen Müller m.fl. mod Schweiz, præmis 27 og 33, ECHR's dom af 8. juli 1999 
i sagen Karatas mod Tyrkiet og ECHR's dom af 22. oktober 2007 i sagen Lindon, Otchakovsky-Laurens og July 
mod Frankrig.
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uafhængige medier og undersøgende journalister og etablere en hurtig 
reaktionsmekanisme for journalister, der er i fare; opfordrer medlemsstaterne til at 
forebygge og straffe angreb på undersøgende journalister under udøvelsen af deres 
arbejde;

17. fremhæver den særligt vigtige rolle, som whistleblowere spiller med hensyn til at 
beskytte almenhedens interesse og fremme en kultur af offentlig ansvarlighed og 
integritet i såvel offentlige som private institutioner; opfordrer medlemsstaterne til 
hurtigst muligt og fuldt ud at gennemføre bestemmelserne i direktiv (EU) 2019/1937 
om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, så direktivets 
virkninger optimeres straks ved ikrafttrædelsen; opfordrer medlemsstaterne til at 
supplere sådanne foranstaltninger for også at beskytte whistleblowere i tilfælde, hvor 
de rapporterer om overtrædelser, der ikke er omfattet af EU-retten;

18. udtrykker sin bekymring over den trussel, som forskellige former for propaganda og 
misinformation udgør for tale- og ytringsfriheden samt mediernes uafhængighed, og 
understreger samtidig den negative indvirkning, de kan have på kvaliteten af den 
politiske debat og borgernes deltagelse i demokratiske samfund; opfordrer 
Kommissionen til at fremme og investere i styrkelsen af mediekendskab, aktivt støtte 
journalistik af god kvalitet, fremme databeskyttelse og skabe et mere gennemsigtigt 
onlineøkosystem, samtidig med at mediefriheden og -pluralismen sikres;

19. understreger, at politisk profilanalyse, desinformation og manipulation af oplysninger 
udgør en trussel mod EU's demokratiske værdier; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at bidrage til udviklingen af uddannelse inden for kritisk 
tankegang, således at borgerne kan danne deres egne holdninger med henblik på at 
tackle disse risici;

20. understreger, at retshåndhævende personale i udførelsen af deres opgaver skal 
respektere og beskytte den menneskelige værdighed samt opretholde og beskytte alle 
personers menneskerettigheder; understreger, at politiets primære opgave er at 
garantere borgernes sikkerhed og sørge for, at protester afvikles fredeligt; fordømmer 
retshåndhævende myndigheders voldelige og uforholdsmæssige indgreb under 
fredelige demonstrationer; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de 
retshåndhævende myndigheders magtanvendelse altid er lovlig, forholdsmæssig, 
nødvendig og anvendt som sidste udvej, og at den bevarer menneskers liv og fysiske 
integritet; opfordrer de relevante nationale myndigheder til i tilfælde, hvor der er 
mistanke eller påstande om uforholdsmæssig magtanvendelse, at sikre en 
gennemsigtig, upartisk, uafhængig og effektiv efterforskning og undgå straffrihed; 
minder om, at de retshåndhævende myndigheder er fuldt ud ansvarlige for opfyldelsen 
af deres forpligtelser og overholdelse af de relevante retlige og operationelle rammer;

21. fordømmer på det kraftigste de voksende begrænsninger af forsamlingsfriheden, 
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herunder i forbindelse med valg; opfordrer medlemsstaterne til at afholde sig fra at 
vedtage restriktive love om forsamlingsfriheden og tilskynder EU og medlemsstaterne 
til at tage yderligere skridt til at sikre og beskytte forsamlingsfriheden som en 
grundlæggende rettighed og som et grundlæggende princip for demokratiske 
processer; opfordrer Kommissionen til at spille en aktiv rolle med hensyn til at 
fremme disse rettigheder i overensstemmelse med de internationale 
menneskerettighedsstandarder;

22. minder om den vigtige rolle, som civilsamfundet spiller på lokalt, regionalt, nationalt, 
europæisk og internationalt plan med hensyn til at repræsentere borgernes interesser, 
styrke de mindretals stemmer, der ikke er ordentligt repræsenteret og forsvare og 
fremme de principper, der er nedfældet i artikel 2 i TEU; understreger behovet for at 
sikre et miljø, der er befordrende for, at civilsamfundsorganisationer kan fungere uden 
at blive angrebet og uden unødvendige eller vilkårlige restriktioner;

23. er dybt bekymret over den stadig større indskrænkning af råderummet for det 
uafhængige civilsamfund i nogle medlemsstater, navnlig for 
kvinderettighedsorganisationer, LGBTI-organisationer og 
menneskerettighedsforkæmpere, herunder urimelige administrative byrder, 
nedskæringer i den finansielle støtte til gennemførelse af fortalerarbejde samt 
begrænsninger af forsamlings- og organisationsfriheden; fordømmer begrænsningerne 
af civilsamfundsorganisationers adgang til finansiering, som i nogle medlemsstater har 
et mere systemisk aspekt i form af ændringer af lovgivning og politik, og som påvirker 
deres arbejde og juridiske status i betydelig grad; opfordrer Kommissionen og Rådet 
til at øge EU's støtte til civilsamfundsorganisationer, der forsvarer værdierne i artikel 2 
i TEU i Den Europæiske Union gennem programmet for rettigheder og værdier, som 
bør tildeles betydelig finansiering, hvilket Europa-Parlamentet har krævet; 

24. fastholder, at regelmæssig og omfattende overvågning og analyse er af afgørende 
betydning for at forstå de udfordringer, som civilsamfundet rundt om i Europa står 
over for; opfordrer Kommissionen til at medtage relevante indikatorer vedrørende 
civilsamfundets råderum, ytringsfriheden og foreningsfriheden i fremtidige årlige 
rapporter om retsstaten, til at fremsætte et forslag til en handlingsplan for beskyttelse 
og fremme af civilsamfundet, herunder vedtagelse af retningslinjer for beskyttelse af 
ytringsfriheden, foreningsfriheden og retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger 
samt beskyttelse af udsatte menneskerettighedsforkæmpere og til at oprette en 
nødfond til beskyttelse af disse; glæder sig over forslaget om en revision af Rådets 
forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske 
Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og understreger behovet for at styrke 
og udvide dets mandat efter en grundig konsekvensanalyse; opfordrer Kommissionen, 
Rådet og Europa-Parlamentet til i den politiske beslutningsproces systematisk at 
anvende de data, som FRA har produceret;

25. anerkender de alvorlige problemer, der kan opstå i udpræget euroskeptiske samfund, 
særlig dem, der sammenkobles med voldelige politiske synspunkter, og opfordrer 
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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;

26. understreger de vigtige roller, som folkeoplysning og interkulturel dialog spiller i 
relation til at forbedre EU-borgernes forståelse af deres politiske deltagelse; opfordrer 
til, at EU-borgerne uddannes i deres rettigheder;

27. bemærker, at nye teknikker til indsamling og behandling af personoplysninger til 
forudsigelse og manipulation af adfærd har stadig større indvirkning på de 
grundlæggende rettigheder for milliarder af mennesker i EU og rundt om i verden, 
navnlig retten til privatlivets fred, databeskyttelse, information og mediefrihed og 
-pluralisme; opfordrer i denne forbindelse indtrængende private aktører og de 
kompetente myndigheder til at sikre, at EU-lovgivningen om databeskyttelse og 
privatlivets anvendes fuldt ud, og til at sikre, at den enkelte forstår, hvornår og 
hvordan vedkommendes personoplysninger behandles og til hvilke formål, og hvordan 
vedkommende kan gøre indsigelse mod databehandling og indgive klager med henblik 
på at beskytte retten til beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred;

28. opfordrer Kommissionen til at indlede overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater, 
hvis lovgivning til gennemførelse af det ugyldiggjorte datalagringsdirektiv ikke er 
blevet ophævet, således at de bringes i overensstemmelse med EU-Domstolens 
retspraksis55; 

29. fremhæver de mulige farer for de grundlæggende frihedsrettigheder og sikkerheden i 
forbindelse med anvendelsen af nye teknologier, navnlig systemer med kunstig 
intelligens, herunder risici vedrørende retten til beskyttelse af personoplysninger og 
privatlivets fred, bioetiske problemer i forbindelse med anvendelsen af kunstig 
intelligens inden for sundhedspleje, mulig direkte og indirekte forskelsbehandling 
samt bias, mulig forværring af fordomme og marginalisering og spredning af 
desinformation; påpeger, at bias i datasæt og i udformningen og driften af disse 
systemer kan føre til partiske output, navnlig når de anvendes af retshåndhævende 
myndigheder, hvilket kan føre til, at disse systemer gengiver eksisterende 
samfundsmæssige, personlige og andre bias, og kan føre til forskelsbehandling på 
grundlag af sociale og økonomiske forhold, etnisk oprindelse, race, seksuel 
orientering, køn, handicap eller andre faktorer; understreger, at der er behov for 
yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at privatlivets fred og 
personoplysninger beskyttes i lyset af udviklingen inden for nye teknologier, og 
understreger, at der skal tages højde for enhver indvirkning på de grundlæggende 
rettigheder; opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at afhjælpe den 
voksende "digitale kløft", navnlig inden for offentlig forvaltning og tjenesteydelser; 
understreger, at ældre mennesker sammen med mennesker fra en ugunstig 

55 Forenede sager C-203/15 og C-698/15 – Tele2 Sverige, og forenede sager C-293/12 og C-594/12 - Digital Rights 
Ireland.
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socioøkonomisk baggrund er nogle af de grupper, der er mest påvirkede af den 
"digitale kløft"; understreger, at tilgangen til kunstig intelligens bør være 
"menneskecentreret" og sikre, at menneskelige værdier står i centrum for, hvordan 
systemer med kunstig intelligens udvikles, indføres, anvendes og overvåges, ved at 
sikre respekten for grundlæggende rettigheder som fastsat i traktaterne og chartret; 
opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til lovgivning om en koordineret 
europæisk tilgang til kunstig intelligens, der er baseret på de etiske retningslinjer for 
pålidelig kunstig intelligens, som Kommissionens ekspertgruppe på højt plan om 
kunstig intelligens (AI HLEG) har udarbejdet;

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;

Migranters, asylansøgeres og flygtninges grundlæggende rettigheder

31. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre Europarådets 
menneskerettighedskommissærs henstilling fra juni 2019 med titlen "Lives saved. 
Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the 
Mediterranean"; gentager, at sikre og lovlige migrationsveje er den bedste måde til at 
undgå tab af menneskeliv; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at optrappe 
genbosættelsesforanstaltningerne, etablere humanitære korridorer til EU og gøre det 
muligt for asylansøgere at ansøge om humanitære visa;

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;
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33. fordømmer, at nogle medlemsstater har vedtaget love, politikker og praksis, der 
undergraver en effektiv beskyttelse af flygtninges, asylansøgeres og migranters 
menneskerettigheder på land og til søs; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne 
til at sætte migranters, asylansøgeres og flygtninges menneskerettigheder samt 
princippet om ansvarsdeling i centrum for migrations- og asylpolitikker; er dybt 
bekymret over den humanitære situation i hotspotområder; opfordrer Kommissionen 
til at foreslå en hurtig løsning på de åbenlyse krænkelser af menneskerettighederne i 
modtagelsescentre for flygtninge og migranter på europæisk jord;

34. understreger, at det i henhold til folkeretten og EU-retten er en forpligtelse at redde 
liv; fordømmer, at der i nogle medlemsstater forekommer intimideringer, anholdelser 
og straffesager mod civilsamfundsorganisationer og enkeltpersoner, der yder 
humanitær bistand til migranter, hvis liv er i fare; opfordrer medlemsstaterne til at 
sikre, at humanitær bistand ikke kriminaliseres som fastsat i FN's protokol om 
menneskesmugling;

35. understreger, at papirløse migranter bør kunne udøve deres grundlæggende rettigheder 
fuldt ud uanset deres retlige eller administrative status; minder om, at kvinder og børn 
kan se sig nødsaget til at udføre seksuelle aktiviteter for at få beskyttelse eller skaffe 
de mest basale fornødenheder for at kunne overleve, og at dette ofte skyldes 
manglende bistand, sammenbrudte registreringssystemer og manglende overholdelse 
af princippet om varetagelse af barnets tarv, familieadskillelser eller manglende sikre 
og lovlige midler til indrejse i EU; 

36. fremhæver, at børn udgør hen ved en tredjedel af asylansøgerne og derfor er særligt 
sårbare; opfordrer Unionen og dens medlemsstater til at styrke deres indsats for at 
forebygge, at uledsagede mindreårige ender som ofre for menneskehandel og seksuel 
udnyttelse; 

37. gentager, at tilbageholdelse af migrantbørn aldrig tjener barnets tarv i henhold til New 
York-erklæringen om flygtninge og migranter; opfordrer EU og medlemsstaterne til at 
intensivere indsatsen for at sætte en stopper for tilbageholdelse af børn, navnlig i 
forbindelse med migrationen i hele EU, og udarbejde lokalsamfundsbaserede 
alternativer til tilbageholdelse samt prioritere integration, uddannelse og psykologisk 
støtte; understreger, at uledsagede mindreårige frem for alt er børn, der muligvis er i 
fare, og at barnets beskyttelse og ikke migrationspolitikker skal være det ledende 
princip for medlemsstaterne og Den Europæiske Union, når de tager sig af de 
mindreårige, således at kerneprincippet om barnets tarv overholdes;
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Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption

38. gentager, at korruption udgør en alvorlig trussel mod demokratiet, retsstatsprincippet 
og ligebehandlingen af alle borgere; fremhæver forbindelsen mellem korruption og 
krænkelser af grundlæggende rettigheder på en række områder såsom retsvæsenets 
uafhængighed, mediefrihed og journalisters og whistlebloweres ytringsfrihed, 
tilbageholdelsesfaciliteter, adgang til sociale rettigheder eller menneskehandel56; 

39. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at bekæmpe korruption på en 
beslutsom måde og til at udvikle effektive instrumenter til forebyggelse, bekæmpelse 
og sanktionering af korruption og svig samt sikre regelmæssig overvågning af 
anvendelsen af offentlige midler; opfordrer Kommissionen til straks at genoptage sin 
årlige overvågning af og rapportering om bekæmpelse af korruption med henvisning 
til EU-institutionerne og medlemsstaterne; opfordrer alle medlemsstaterne til at 
efterkomme henstillingerne fra Greco;

40. fremhæver, at organiseret kriminalitet primært muliggøres af korruption; fordømmer 
på det kraftigste stigningen i menneskehandel og opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne og EU-institutionerne til at øge samarbejdet og intensivere deres 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet;

41. bekræfter Parlamentets støtte til hurtig etablering af en effektiv, uafhængig og 
fuldstændig operationel Europæisk Anklagemyndighed (EPPO) for at styrke 
bekæmpelsen af svig i Den Europæiske Union; 

42. understreger, at retsstatsprincippet er en af demokratiets hjørnesten, der fastholder 
magtens tredeling, sikrer ansvarlighed, bidrager til tillid til offentlige institutioner og 
garanterer principperne om legalitet, retssikkerhed, forbud mod vilkårlighed i den 
udøvende magt, domstolenes uafhængighed, upartiskhed og lighed for loven; 
understreger, at retsstatsprincippet og domstolenes uafhængighed i særdeleshed er 
afgørende for borgernes mulighed for at udøve deres grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder; påpeger, at den grundlæggende ret til effektive retsmidler i henhold 
til artikel 47 i chartret kræver adgang til en "uafhængig" domstol; fremhæver, at 
politisk indflydelse på eller kontrol med retsvæsenet og lignende hindringer for de 
enkelte dommeres uafhængighed ofte har resulteret i, at retsvæsenet ikke har kunnet 
udfylde sin rolle med at føre uafhængig kontrol af den udøvende og den lovgivende 
magts vilkårlige magtanvendelse; fordømmer brugen af retssystemet til politiske 
formål med henblik på at skade, ulovliggøre og standse politisk uenighed;

43. minder om den iboende forbindelse mellem retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder og behovet for at øge bevidstheden om de værdier, der er nedfældet i 

56 https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83

https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83
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artikel 2 i TEU og chartret, ved at oplyse om borgernes rettigheder;

44. fordømmer på det kraftigste visse medlemsstaters regeringers bestræbelser på at 
svække magtens tredeling og retsvæsenets uafhængighed; udtrykker især sin dybe 
bekymring over beslutninger, som sætter spørgsmålstegn ved europæisk rets forrang, 
og opfordrer Kommissionen til at anvende alle tilgængelige midler til at sætte ind over 
for disse angreb;

45. opfordrer Kommissionen til rettidigt at tage hånd om alle overtrædelser af artikel 2 i 
TEU, navnlig dem, der påvirker de grundlæggende rettigheder, inden for rammerne af 
den bebudede gennemgang af retsstatsforholdene; gentager, at der er et kritisk behov 
for en EU-mekanisme for demokrati, retsstaten og de grundlæggende rettigheder, 
sådan som Parlamentet har foreslået, herunder en årlig uafhængig, evidensbaseret og 
ikkediskriminerende gennemgang, hvor alle medlemsstaternes overholdelse af artikel 
2 i TEU vurderes; fremhæver, at overtrædelser af artikel 2 i TEU undergraver den 
gensidige tillid mellem medlemsstaterne og gør grænseoverskridende retsligt 
samarbejde uholdbart;

46. beklager, at der ikke er gjort fremskridt i de igangværende artikel 7-procedurer, på 
trods af at Kommissionens, FN's, OSCE's og Europarådets rapporter og erklæringer 
angiver, at situationen i de berørte medlemsstater er blevet forværret; opfordrer Rådet 
til at tage hensyn til situationen vedrørende de grundlæggende rettigheder, demokratiet 
og retsstatsprincippet i sine høringer om proceduren i artikel 7, stk. 1; minder om, at 
Europa-Parlamentet ikke kan udelukkes fra disse igangværende høringer;

47. opfordrer Kommissionen og Rådet til at gøre fuld brug af alle de redskaber, de har til 
rådighed, for at imødegå risikoen for alvorlige overtrædelser af retsstatsprincippet og 
gøre fremskridt med de igangværende artikel 7-procedurer; påpeger, at den manglende 
effektivitet af EU's indsats for at beskytte de grundlæggende rettigheder bringer hele 
EU-retten og borgernes rettigheder, som er baseret derpå, i fare og svækker EU's 
troværdighed; 

Fængselsforhold

48. er foruroliget over, at fængselsvilkårene ikke opfylder standarderne i visse 
medlemsstater; opfordrer medlemsstaterne til at overholde reglerne for 
frihedsberøvelse, der følger af folkeretlige instrumenter og Europarådets standarder; 
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minder om, at varetægtsfængsling er beregnet til at være en ekstraordinær 
foranstaltning, som kun skal anvendes i de tilfælde, hvor det er strengt nødvendigt og 
forholdsmæssigt og i det kortest mulige tidsrum, og beklager den fortsatte overdrevne 
anvendelse af varetægtsfængsling i stedet for alternative foranstaltninger, som ikke 
indebærer frihedsberøvelse; minder om, at sårbare grupper af fængslede såsom 
kvinder, unge, etniske minoriteter, LGBTI-personer, personer med mentale 
sundhedsbehov eller alvorligt syge har særlige behov, som der skal tages hensyn til; 
opfordrer Kommissionen til at vedtage fælles EU-standarder for fængselsforhold for at 
beskytte de fængsledes rettigheder og fremme standarder for frihedsberøvelse i EU;

EU's tiltrædelse af EMRK

49. minder om forpligtelsen i artikel 6 i TEU til at tiltræde EMRK; opfordrer 
Kommissionen til at tage de nødvendige skridt til at fjerne de retlige hindringer for, at 
tiltrædelsesprocessen kan afsluttes, og til at fremlægge et nyt udkast til en aftale om 
EU's tiltrædelse af EMRK; mener, at fuldførelsen heraf vil indføre yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af de grundlæggende rettigheder for 
EU-borgere og personer med bopæl i EU og tilvejebringe endnu en mekanisme til 
håndhævelse af menneskerettighederne, nemlig muligheden for at indgive en klage til 
Menneskerettighedsdomstolen over en EU-institutions eller en medlemsstats handling 
til gennemførelse af EU-retten, såfremt spørgsmålet henhører under EMRK;

50. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Ordfører for udtalelse: Antonio Tajani

FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 
i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at "respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, 
retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der 
tilhører mindretal" er de værdier, som EU bygger på, jf. artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU); understreger, at der ikke er nogen rangorden mellem EU's 
værdier, og at EU bør sikre beskyttelsen af dem alle, da den ene ikke kan eksistere uden 
den anden;

2. mener, at konklusionerne og udtalelserne fra Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder (FRA) og EU-Domstolens praksis udgør et godt grundlag 
for fortolkningen af artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) og af anvendelsesområdet for rettighederne i chartret om grundlæggende 
rettigheder;

3. fremhæver, at det i artikel 51, stk. 1, i chartret om grundlæggende rettigheder fastsættes, 
at medlemsstaterne respekterer "rettighederne, overholder principperne og fremmer 
anvendelsen heraf"; beklager, at visse medlemsstater ifølge FRA ikke ser ud til at gøre 
en tilstrækkelig indsats for at øge bevidstheden om eller gennemførelsen af chartrets 
bestemmelser; understreger, at der er behov for en bedre fremme af chartret for at gøre 
dets bestemmelser mere effektive og eventuelt tilskynde de nationale lovgivere og 
dommere til at anvende dette som en positiv kilde til fortolkning, selv i tilfælde, der 
ikke nødvendigvis falder inden for EU-rettens anvendelsesområde;

4. påpeger, at EU bygger på værdierne "respekt for den menneskelige værdighed, frihed, 
demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne"; understreger 
betydningen af at sikre, konsolidere og fremme fuld respekt for disse værdier på såvel 
EU-plan som i medlemsstaterne; minder om, at menneskerettighederne er universelle og 
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udelelige;

5. understreger betydningen af at sikre fuld respekt for chartret om grundlæggende 
rettigheder gennem hele lovgivningsprocessen; henleder opmærksomheden på 
betydningen af, at der i konsekvensanalyser medtages en analyse af indvirkningen på de 
grundlæggende rettigheder; minder om, at en effektiv og detaljeret gennemførelse af 
EU-retten er afgørende for at sikre EU's værdier, som troværdigheden af EU som helhed 
afhænger af; påpeger, at de nationale regeringer også skal øge offentlighedens 
bevidsthed for at sikre, at EU-borgerne er fuldt bevidste om deres rettigheder og ved, 
hvordan de skal forholde sig, hvis disse rettigheder overtrædes;

6. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte evidensbaserede initiativer og politikker, 
der har til formål at fremme kendskabet til og gennemførelsen af chartret på nationalt 
plan; opfordrer medlemsstaterne til at anvende en "artikel 51-screening" for på et tidligt 
tidspunkt at vurdere, hvorvidt en retssag eller en retsakt er problematisk i forhold til 
chartret; mener, at FRA's håndbog om anvendelsen af chartret kan tjene som inspiration 
i denne henseende; 

7. mener, at der er behov for større udveksling af oplysninger om erfaringer og tilgange til 
anvendelsen af chartret mellem dommere, advokatsammenslutninger og offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne, samt ud over de nationale grænser, herunder i givet 
fald gennem anvendelse af eksisterende finansieringsinstrumenter såsom dem, der er 
fastsat i programmet for retlige anliggender, samt et behov for at tilrettelægge 
målrettede uddannelsesprogrammer for jurister;

8. støtter kraftigt en hurtig genoptagelse af forhandlingerne om Den Europæiske Unions 
tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i forlængelse af Den 
Europæiske Unions Domstols udtalelse 2/13 af 18. december 201457; gentager, at det er 
vigtigt at fremskynde tiltrædelsesprocessen for at styrke beskyttelsen af de 
grundlæggende rettigheder i Unionen og styrke dens position i drøftelserne om 
retsstatsprincippet og at holde Parlamentet løbende underrettet i overensstemmelse med 
artikel 218, stk. 10, i TEUF; glæder sig over, at der i de kommende måneder allerede er 
planlagt to forhandlingsrunder med Europarådet58, og opfordrer Kommissionen til at 
give møde for de relevante udvalg i Europa-Parlamentet på vigtige politiske tidspunkter 
i forhandlingerne;

9. opfordrer til vedtagelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder baseret på tidligere beslutninger59, som ikke skaber et 
hierarki af værdier og sikrer, at ikke blot retsstatsprincippet, men også andre EU-
værdier, herunder et bredere spektrum af grundlæggende rettigheder, vurderes korrekt;

10. understreger, at et uafhængigt retsvæsen er hjørnestenen i retsstaten og retten til effektiv 
retsbeskyttelse60; anbefaler, at man forlader den nuværende tilgang til håndtering af 

57 ECLI:EU:C:2014:2454
58 Skrivelse af 11. februar 2020 fra kommissær Věra Jourová.
59 Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en 
EU‑mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder ‑ EUT C 215 af 19.6.2018, s. 162. 
Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2018 om behovet for en omfattende EU-mekanisme til 
beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0456).
60 Artikel 19 i TEU, artikel 67, stk. 4, i TEUF og chartrets artikel 47.
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retsstatssager i de enkelte lande på ad hoc-basis, og opfordrer til, at der udarbejdes 
kriterier og kontekstuelle vurderinger for at vejlede medlemsstaterne med hensyn til at 
anerkende og tackle eventuelle retlige spørgsmål på en regelmæssig og komparativ 
måde; opfordrer medlemsstaterne til altid at være parate til at forsvare 
retsstatsprincippet; tilskynder til, at der opnås en fælles kultur for retsstatsprincippet i de 
27 medlemsstater og i EU-institutionerne gennem anvendelse af fælles definitioner, 
standarder og benchmarks, således at begrebet "retsstat" defineres, og der kan foretages 
en kontrol af, at retsstatsprincippet fungerer korrekt; påpeger, at retsstatsprincippet ikke 
kun gælder for lovgivningsprocessens kvalitet, men også for den faktiske og 
ikkediskriminerende anvendelse af allerede eksisterende lovgivning. mener endvidere, 
at regelmæssige evalueringer foretaget af uafhængige eksperter vil være nyttige, da de 
vil gøre det muligt for Kommissionen at træffe afgørelse om nødvendigheden af at 
iværksætte traktatbrudsprocedurer på et mere sammenhængende grundlag;

11. understreger, at der er andre internationale instrumenter, der vil indføre yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til at beskytte de grundlæggende rettigheder for 
unionsborgere og personer med bopæl i Unionen, såsom Istanbulkonventionen og den 
europæiske socialpagt; opfordrer indtrængende Rådet til at afslutte EU's ratificering af 
Istanbulkonventionen og opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til EU's tiltrædelse af den europæiske socialpagt;

12. gentager betydningen af at styrke menneskerettighederne og barnets rettigheder i alle 
medlemsstater, men understreger, at den enkelte medlemsstat er ansvarlig for eventuelle 
overtrædelser heraf, der konstateres på dens område;

13. gentager, at der inden for den kommende konference om Europas fremtid kunne 
bestemmes på forhånd fastlagte, men ikke udtømmende, politiske prioriteter såsom 
europæiske værdier, grundlæggende rettigheder og friheder61; glæder sig over, at 
beskyttelsen af europæiske værdier og navnlig EU-borgernes grundlæggende 
rettigheder og friheder er at finde blandt Kommissionens seks politiske prioriteter og i 
Det Europæiske Råds strategiske dagsorden for 2019-2024, eftersom de uden tvivl vil 
være et debatemne, der ligger borgerne meget på sinde; anser det for vigtigt, at 
vedtagelsen af nye mekanismer til beskyttelse af europæiske værdier, herunder 
grundlæggende rettigheder og friheder, samt sanktionsmekanismerne i artikel 7, stk. 3, i 
TEU drøftes på konferencen;

14. gentager, at der er behov for foranstaltninger til at sikre, at EU-borgernes stemme tages 
i betragtning ved fastlæggelsen af Europas fremtid, og for en reel åben, inklusiv og 
demokratisk høring, der inddrager alle borgere i alle Unionens regioner og byer; 
påpeger, at EU efter konferencen skal fortsætte sin direkte dialog med borgerne med 
henblik på at etablere en permanent mekanisme til dialog;

15. foreslår, at konferencen om Europas fremtid bør overveje at give Den Europæiske 
Unions Domstol jurisdiktion over alle aspekter af EU-retten i overensstemmelse med 
princippet om magtens tredeling;

61 Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2020 om Europa-Parlamentets holdning til konferencen om 
Europas fremtid. Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0010, punkt 7.
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16. minder om, at forslaget til forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet vil gøre 
det muligt at indføre sanktioner rettet mod medlemsstater, hvis tilsidesættelse af 
retsstatsprincippet er til fare for en forsvarlig gennemførelse af EU's budget og EU's 
finansielle interesser; understreger imidlertid, at der er behov for ændringer af EU-
traktaten for at styrke de generelle sanktionsmekanismer i artikel 7, stk. 3;

17. understreger betydningen af, at der i alle medlemsstater sikres effektiv og konsekvent 
beskyttelse af retsstatsprincippet og forebyggelse af krænkelser af de grundlæggende 
rettigheder; anerkender, at retsstatsprincippet spiller en central rolle i forebyggelsen af 
krænkelser af de grundlæggende rettigheder; minder om, at de grundlæggende 
rettigheder er en integrerende del af EU's værdier, og at artikel 7 i TEU indeholder en 
mekanisme til at håndtere en medlemsstats vedvarende overtrædelser eller klare fare for 
alvorlige overtrædelser af de grundlæggende rettigheder, der er nævnt i artikel 2 i TEU; 
fremhæver, at artikel 7 bør anvendes ensartet i alle medlemsstater for at sikre 
ligebehandling;

18. minder om, at kravet om enstemmighed i Rådet er den største hindring for anvendelsen 
af artikel 7, stk. 2, i TEU som en sidste udvej til beskyttelse af Unionens værdier; 
bemærker, at en så høj tærskel er særlig vanskelig at nå i et organ, hvor politiske 
overvejelser spiller en fremtrædende rolle, og at denne mekanisme derfor endnu ikke er 
blevet anvendt effektivt;

19. foreslår, at respekt for retsstatsprincippet som et af kriterierne for tiltrædelse af nye 
medlemsstater ikke blot skal være en forudsætning for tiltrædelse, men et bindende og 
retskraftigt kriterium med henblik på at overvåge medlemsstaternes overholdelse heraf 
under hele deres medlemskab af EU62;

20. understreger, at EU mere systematisk skal udnytte de særlige bestemmelser i 
traktaterne, der styrker beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder; opfordrer i den 
forbindelse til, at bestemmelserne i artikel 83, stk. 1, i TEUF aktiveres så hurtigt som 
muligt for at medtage kønsbaseret vold i kataloget over forbrydelser, der er blevet 
anerkendt af EU;

21. glæder sig over, at Kommissionen har bebudet en ny strategi for gennemførelsen af 
chartret om grundlæggende rettigheder i sit arbejdsprogram for 2020; forventer, at den 
vil fokusere på at øge bevidstheden på nationalt plan;

22. anerkender, at Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union vil påvirke 
borgernes rettigheder som omhandlet i anden del af TEUF og kapitel V i chartret om 
grundlæggende rettigheder; mener, at en fælles kontrol udført af Europa-Parlamentet og 
det britiske parlament med gennemførelsen og anvendelsen af udtrædelsesaftalen ville 
være gavnlig, og ville glæde sig, hvis der kunne etableres fælles strukturer med henblik 
herpå63; glæder sig over, at Kommissionen i løbet af de første fem år efter 
udtrædelsesaftalens ikrafttræden skal aflægge en årlig rapport til Europa-Parlamentet og 

62 Europa-Parlamentets beslutning af 12. februar 2019 om gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder inden for EU's institutionelle rammer. Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0079, punkt 10.
63 Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2020 om gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om 
borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen. Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0006, punkt 22.
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Rådet om gennemførelsen og anvendelsen af aftalen, navnlig med hensyn til anden del 
(borgerrettigheder); forventer, at Kommissionen også fortsætter med at rapportere om 
anden del af aftalen efter denne periode;
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UDTALELSE FRA UDVALGET FOR ANDRAGENDER
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om situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union – årsberetning 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Ordfører for udtalelse: Yana Toom

FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger betydningen af, at medlemsstaterne anvender Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder ("chartret"), en EU-retsakt i den primære EU-ret1, på 
nationalt plan ved de nationale domstole og tager hensyn til det i lovgivningsprocedurer, når 
EU-retten gennemføres, og beklager den uensartede anvendelse i medlemsstaterne af dets 
bestemmelser, navnlig artikel 51, hvilket kan svække det europæiske projekt og undergrave 
kvaliteten af demokratiet i Den Europæiske Union; opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at sikre, at chartret overholdes og respekteres ved hjælp af alle de instrumenter, der er til 
rådighed; minder om, at EU-borgernes forventninger vedrørende beskyttelsen af deres 
grundlæggende rettigheder går videre end chartrets anvendelsesområde, hvilket fremgår af 
de andragender, der modtages; mener, at der er behov for en bedre fremme af chartret, f.eks. 
ved målrettede kampagner både i medlemsstaterne og i internationale sammenhænge, for at 
gøre chartrets bestemmelser mere effektive og fremme det som en positiv kilde til 
fortolkning, selv i sager, der ikke falder inden for EU-rettens anvendelsesområde; tilskynder 
de nationale parlamenter til i samme ånd at sikre de højeste standarder for beskyttelse af de 
grundlæggende rettigheder i deres udarbejdelse af lovgivning; mener, at Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder (FRA) kan yde værdifuld støtte til medlemsstaterne i denne 
henseende, hvis det høres;

2. understreger behovet for mulige ændringer af traktaterne med henblik på yderligere at 
styrke beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder for EU-borgere, der er fastsat i EU-
traktaterne;

3. minder Kommissionen om dens institutionelle pligt til at analysere borgernes klager i 

1 Jf. artikel 6 i TEUF.
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forbindelse med eventuelle krænkelser af grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at EU-borgerne og -
indbyggere informeres om deres ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet og 
ret til at klage til Ombudsmanden som et middel til at opretholde deres rettigheder og 
rapportere om krænkelser, jf. artikel 44 i chartret og artikel 227 i TEUF;

5. understreger, at det er nødvendigt at forbedre den rolle, som andragender spiller, 
gennem dialog og interaktion med EU's borgere i tilfælde af fejl og forsømmelser i EU's 
institutioner, organer, kontorer og agenturer; minder om, at andragender som regel er de 
tidligste indikatorer for krænkelser af grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne;

6. mener, at EU's bekæmpelse af racisme, fremmedhad og andre former for intolerance bør 
begynde med klar kommunikation og korrekt officiel udveksling af oplysninger; mener, 
at hadefuld tale og fremmedhad ikke bør have nogen plads i det sociale liv, herunder i 
sportsbegivenheder, og er navnlig bekymret over situationen for personer, der tilhører 
sårbare grupper, da de ofte er mål for dette fænomen; opfordrer Kommissionen til 
systematisk at indsamle data på dette område for at give mulighed for effektive, 
evidensbaserede retlige og politiske løsninger; noterer sig med bekymring, at en række 
medlemsstater ikke på korrekt vis har gennemført Rådets rammeafgørelse af 
28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme 
og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen2 og dens minimumsstandarder for at 
benægte, forsvare eller groft bagatellisere betydningen af visse forbrydelser; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre, at ethvert tilfælde af påstået hadefuld tale og 
hadforbrydelse effektivt afdækkes og behandles i overensstemmelse med national ret og 
EU-retten;

7. opfordrer Kommissionen til at foreslå en hurtig løsning på de åbenlyse krænkelser af 
menneskerettighederne i modtagelsescentre for flygtninge og migranter på europæisk 
jord;

8. understreger, at et uafhængigt retsvæsen, adgang til domstolsprøvelse, ytringsfrihed, frihed 
til at tilgå, modtage og sprede information samt mediepluralisme er afgørende elementer i 
retsstaten; opfordrer Kommissionen til at håndhæve disse centrale EU-værdier, når de 
overtrædes af medlemsstaterne; påpeger den grundlæggende rolle, som uddannelse spiller 
for udviklingen af borgernes evne til at analysere mediernes budskaber, og understreger 
generelt det presserende behov for at tage effektive skridt til at bekæmpe 
misinformation og "fake news" for at sikre, at medierne opfylder deres funktion korrekt 
i et demokratisk samfund; udtrykker sin store bekymring over manglerne i adgangen til 
domstolene, retten til forsvar og retsvæsenets manglende uafhængighed i visse 
medlemsstater, hvilket fører til en svækkelse af retsstaten, der fører til straffrihed og 
uretfærdighed; opfordrer Kommissionen til yderligere at udvikle en egentlig mekanisme 
til en upartisk og regelmæssig vurdering af situationen, for så vidt angår overholdelsen 
af retsstatsprincippet, demokratiet og de grundlæggende rettigheder i alle 
medlemsstaterne; foreslår, at Kommissionen opretter et EU-organ til at overvåge 
overholdelsen af retsstatsprincippet i medlemsstaterne;

9. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at forbedre effektiviteten af EU's 

2 EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55.
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retlige samarbejdsinstrumenter, navnlig den europæiske arrestordre, og til at sikre, at 
alle ofre for kriminalitet kender deres rettigheder og har adgang til passende 
støttetjenester i henhold til direktivet om ofres rettigheder3;

10. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at indføre retlige mekanismer til at 
kriminalisere forherligelse af specifikke terrorhandlinger og forbrydelser mod 
menneskeheden, eftersom dette ydmyger ofrene og gør dem til ofre en gang til ved at 
skade deres værdighed og mulighed for rehabilitering;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at gennemføre principperne i 
den europæiske søjle for sociale rettigheder, som anses for at være hjørnestenen i 
bestræbelserne på at forbedre Unionen for dens borgere og indbyggere, herunder gennem 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, hvor det er relevant, for at sikre sociale rettigheder på 
EU-plan og nationalt plan, såsom universel adgang til inkluderende uddannelse af høj 
kvalitet, livslang læring, social og beskæftigelsesmæssig integration, herunder for personer 
med handicap, bedre arbejdsvilkår og sociale ydelser som defineret i principperne for den 
europæiske søjle for sociale rettigheder; opfordrer indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at styrke deres indsats i forbindelse med overvågningsmekanismer, der 
fokuserer på foranstaltninger til social inklusion for personer med handicap, som fastsat i 
chartrets artikel 26, og styrke gennemsigtigheden af disse; minder om, at det er vigtigt at 
fortsætte med at udvikle alle de nødvendige dimensioner af EU-rammen for FN's 
konvention om rettigheder for personer med handicap; understreger betydningen af 
tilstrækkelig lokalsamfundsbaseret støtte til personer med handicap og insisterer derfor på, 
at de tilsvarende EU-midler udelukkende bør være rettet mod sådanne initiativer, idet man 
undgår en institutionaliseret tilgang;

12. opfordrer alle EU-medlemsstater, der endnu ikke er blevet part i den valgfri protokol til 
konventionen om rettigheder for personer med handicap, til at ratificere den fuldt ud 
med henblik på at muliggøre kommunikation fra eller på vegne af enkeltpersoner 
vedrørende sådanne relevante forhold; opfordrer Rådet til at tage de nødvendige skridt 
til at sikre Unionens tiltrædelse af den valgfrie protokol;

13. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at alle børn har ret til uddannelse i EU, at barnets 
tarv respekteres samt at børn beskyttes mod enhver form for forskelsbehandling; 
påpeger, at uddannelsessystemer med "language immersion"- ordninger kan 
vanskeliggøre læring, navnlig blandt de børn, som har et handicap, der omhandler 
problemer med den sproglige udvikling såsom autismespektrumforstyrrelse (ASF);

14. påpeger de mange andragender, der klager over misbrug af tidsbegrænsede kontrakter, 
også i den offentlige sektor; beklager dybt disse eksisterende praksisser og anser dem 
for at være i strid med henholdsvis artikel 30 og 31 i chartret om grundlæggende 
rettigheder om beskyttelse mod afskedigelse og om rimelige arbejdsvilkår;

15. mener, at der bør lægges særlig vægt på den grundlæggende ret til sundhedspleje, der er 
nedfældet i chartrets artikel 35 og de særlige konsekvenser for personer, der lider af 

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om 
minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og 
om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57). 
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myalgisk encephalomyelitis/kronisk træthedssyndrom; understreger, at tilstrækkelig 
finansiering af forskning på EU-plan er afgørende for en bedre forståelse af årsagerne til 
myalgisk encephalomyelitis/kronisk træthedssyndrom og sjældne sygdomme;

16. minder om behovet for at give adgang til Århuskonventionens søjle om 
miljøretfærdighed på EU-plan for at sikre civilsamfundet en passende ramme og 
effektive mekanismer til yderligere at engagere sig i miljøbeskyttelse i 
overensstemmelse med ånden i artikel 37 i chartret;

17. fremhæver, at der er behov for moderne sikkerhedsforanstaltninger for at sikre privatlivets 
fred og databeskyttelse i lyset af udviklingen af nye teknologier; bemærker, at ud over de 
etiske konsekvenser af nye teknologier såsom kunstig intelligens (AI) og big data skal 
brugernes grundlæggende rettigheder tages i betragtning; glæder sig over Kommissionens 
bestræbelser på at skabe en passende retlig ramme for AI-baserede teknologier; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til i forbindelse med etableringen af 5G-netværk og den 
respektive infrastruktur at sikre den bedst mulige beskyttelse af borgernes rettigheder i 
overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning; opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde retningslinjer, herunder etiske standarder og fælles regler om gennemsigtighed, 
og til at fastsætte fælles krav til konsekvensanalyser vedrørende grundlæggende rettigheder;

18. understreger behovet for, at lovgivningen på EU-plan styrkes med hensyn til at beskytte 
offentligheden mod lovovertrædelser i forbindelse med nye teknologier, der kan krænke 
deres grundlæggende rettigheder;
opfordrer til effektiv inddragelse af kvalificerede civilsamfundsorganisationer i 
overvågningen af databeskyttelsesreglerne ved at give dem mulighed for at indgive 
klager over krænkelser af databeskyttelsesreglerne hos de nationale 
databeskyttelsesmyndigheder; bemærker, at det sammen med de relevante retlige 
rammer er nødvendigt at oplyse offentligheden om nye digitale udviklinger for at sikre 
en effektiv beskyttelse af deres ret til privatlivets fred; fremhæver navnlig behovet for 
målrettede og innovative initiativer og specifikke vejledningsdokumenter for fagfolk, 
herunder fagfolk på sundhedsområdet;

19. minder om, at EU's nuværende retlige rammer yder beskyttelse mod forskelsbehandling 
på grund af køn og race eller etnisk oprindelse, mens andre former kun er omfattet for 
så vidt det angår beskæftigelse og erhverv; fremhæver de overvældende beviser for 
forskelsbehandling på forskellige områder såsom uddannelse, social beskyttelse og 
adgang til varer og tjenesteydelser, herunder boliger, og beklager dødvandet i 
vedtagelsen af direktivet om ligebehandling;

20. opfordrer til, at FRA forpligter sig til at skabe lige muligheder og gør EU's etiske 
kodeks til en principerklæring, der tager hensyn til ændring af praksis inden for 
teknologi og udvikling;

21. understreger, at kønsbaseret vold fortsat er en alvorlig og uacceptabel overtrædelse; 
opfordrer Rådet til snarest muligt at afslutte EU's ratificering af Istanbulkonventionen til 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet baseret på en bred 
tiltrædelse uden begrænsninger; opfordrer også de resterende medlemsstater til at 
ratificere og gennemføre Istanbulkonventionen; tilskynder medlemsstater, der ikke har 
gennemført Istanbulkonventionen, til at gøre det; glæder sig over det arbejde, der er 
udført af ekspertgruppen vedrørende indsatsen mod vold mod kvinder og vold i 
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hjemmet (GREVIO) vedrørende overvågning af gennemførelsen af 
Istanbulkonventionens bestemmelser; opfordrer Kommissionen til at revidere 
gennemførelseslovgivningen og heri tage hensyn til følgerne af kønsbaseret vold og 
sikre, at der findes EU-dækkende statistiske data om vold mod kvinder for at informere 
de politiske beslutningstagere på EU-plan og på nationalt plan;

22. er bekymret over det høje antal af andragender, hvori det fremgår, at EU-borgere fortsat 
udsættes for forskelsbehandling i forbindelse med udøvelsen af deres grundlæggende 
rettigheder, navnlig på området for sproglige rettigheder, mindretals rettigheder og 
ejendomsretten; minder i denne forbindelse om, at mangfoldighed er en af de 
grundlæggende principper i EU og minder også om forpligtelsen til at respektere 
kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed som fastsat i chartrets artikel 22; minder 
om, at for at bevare denne mangfoldighed bør støttende tiltag fremmes både på nationalt 
plan og på EU-plan; mener, at øget støtte til anvendelse af regionale sprog og 
mindretalssprog er en af løsningerne til bekæmpelse af sproglig forskelsbehandling; 
understreger navnlig betydningen af retten til uddannelse på mindretalssprog; bemærker 
med bekymring, at visse fastboende udlændinge på trods af deres reelle forbindelse til 
EU har begrænset adgang til fri bevægelighed og ikke er beskyttet af 
diskriminationsrelaterede rettigheder; glæder sig i denne forbindelse over det 
europæiske borgerinitiativ om "Minority SafePack"; opfordrer Kommissionen til at 
foreslå retlige instrumenter til gennemførelse af de forslag, der er fremsat i Minority 
SafePack;

23. understreger at bestemmelserne i artikel 24 i chartret om børns grundlæggende 
rettigheder skal behørigt overholdes og navnlig begrebet om, at barnets tarv skal være af 
afgørende betydning i alle tiltag, der træffes af offentlige myndigheder, herunder f.eks. i 
afgørelser vedrørende grænseoverskridende tvister om forældremyndighed; minder i 
denne forbindelse også om barnets grundlæggende ret til at blive hørt og om principielt 
at bevare kontakten med begge forældre, medmindre det er åbenbart i strid med barnets 
tarv, og på deres fælles sprog for at beskytte barnets mangfoldige kulturarv;

24. opfordrer til en fælles EU-indsats inden for europæisk og international beskyttelse af 
børn; understreger behovet for at intensivere det grænseoverskridende samarbejde 
mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne med henblik på at finde passende og 
hurtige løsninger i sager om bortførelse af børn; mener, at EU har en rolle med hensyn 
til at fremme barnets rettigheder, herunder på internationalt plan;

25. insisterer på at ajourføre Den Europæiske Ombudsmands beføjelser som foreslået i 
Europa-Parlamentets nylige lovgivningsforslag om en revision af Den Europæiske 
Ombudsmands statut4, således at de grundlæggende rettigheder i henhold til henholdsvis 
artikel 42 og 43 i chartret om aktindsigt og om at henvise sager til Ombudsmanden 
opgraderes; minder om, at denne nye forordning om de generelle betingelser for 
udøvelsen af Ombudsmandens hverv som vedtaget af Parlamentet stadig afventer 
Rådets godkendelse.

4 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0080.
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HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG
FRA UDVALGET OM KVINDERS RETTIGHEDER OG LIGESTILLING

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 
2018-2019
(2019/2199(INI))

For Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling: Samira Rafaela (ordfører)

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling forelægger Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1
Forslag til beslutning
Henvisning 5 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til FN’s konvention 
om rettigheder for personer med handicap 
(UNCRPD), 

Ændringsforslag 2
Forslag til beslutning
Henvisning 5 b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til den internationale 
konvention om borgerlige og politiske 
rettigheder,
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Ændringsforslag 3
Forslag til beslutning
Henvisning 5 c (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til den internationale 
konvention om økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder,

Ændringsforslag 4
Forslag til beslutning
Henvisning 5 d (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til den internationale 
konvention om afskaffelse af alle former 
for racediskrimination,

Ændringsforslag 5
Forslag til beslutning
Henvisning 5 e (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til konventionen om 
barnets rettigheder, 

Ændringsforslag 6
Forslag til beslutning
Henvisning 6 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til FN's 2030-
dagsorden og målene for bæredygtig 
udvikling, 

Ændringsforslag 7
Forslag til beslutning
Henvisning 6 b (ny)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, 

Ændringsforslag 8
Forslag til beslutning
Henvisning 8 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til den europæiske 
menneskerettighedskonvention,

Ændringsforslag 9

Forslag til beslutning
Henvisning 21 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Det Europæiske 
Ligestillingsinstituts ligestillingsindeks for 
2018 og dets rapport med titlen "Beijing 
+25 – The 5th Review of the 
Implementation of the Beijing Platform 
for Action in the EU Member States" 
(Beijing +25 – femte gennemgang af 
gennemførelsen af 
Beijinghandlingsprogrammet i EU's 
medlemsstater),

Ændringsforslag 10
Forslag til beslutning
Henvisning 27 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 
13. februar 2019 om tilbageskridt i 
forbindelse med kvinders rettigheder og 
ligestilling i EU1,
______________



RR\1218727DA.docx 47/78 PE646.996v02-00

DA

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0111.

Ændringsforslag 11
Forslag til beslutning
Henvisning 34 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Kommissionens 
henstilling (EU) 2018/951 om standarder 
for ligestillingsorganer,

Ændringsforslag 12
Forslag til beslutning
Henvisning 34 b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Kommissionens 
årsrapport for 2018 om listen over tiltag 
til at forbedre LGBTI-personers 
ligestilling,

Ændringsforslag 13
Forslag til beslutning
Henvisning 38 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til emnedokument om 
kvinders seksuelle og reproduktive 
sundhed og rettigheder i Europa (2017) 
fra Europarådets 
menneskerettighedskommissær,

Ændringsforslag 14

Forslag til beslutning
Betragtning A a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aa. der henviser til, at kvinders 
rettigheder er menneskerettigheder og 
som sådan er universelle og skal 
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respekteres og fremmes i alle 
medlemsstater;

Ændringsforslag 15

Forslag til beslutning
Betragtning A b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ab. der henviser til, at tilbagegangen 
for kvinders rettigheder og ligestilling ofte 
hænger sammen med en bredere 
forringelse af demokratiet, 
retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder; der henviser til, at kvinders 
rettigheder derfor bør medtages i 
retsstatsmekanismen i den næste flerårige 
finansielle ramme; der henviser til, at 
mænd og kvinder bør være allierede i 
bekæmpelsen af denne tilbagegang og 
støtte fremskridt med hensyn til 
ligestilling mellem kønnene og fremme af 
kvinders rettigheder;

Ændringsforslag 16

Forslag til beslutning
Betragtning A c (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ac. der henviser til, at der ikke er gjort 
tilstrækkelige fremskridt med hensyn til 
grundlæggende rettigheder, herunder 
kvinders rettigheder, navnlig på centrale 
institutionelle og politiske områder for 
ligestilling mellem kønnene; der henviser 
til, at der i nogle medlemsstater har været 
et organiseret og bekymrende tilbageslag 
mod kvinders og LGBTI-personers 
rettigheder i de seneste år med 
antikønsbevægelser, der forsøger at 
begrænse seksuel og reproduktiv sundhed 
og rettigheder, bl.a. ved at nægte adgang 
til moderne former for prævention og 
indføre regressive betingelser for abort, 
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forbyde abort fuldstændigt, indskrænke 
ligestillingen for LGBTI-personer, 
forbyde sexualundervisning og studier i 
køn og fremme kampagner mod 
Istanbulkonventionen, som benægter 
eksistensen af kønsbaseret vold;

Ændringsforslag 17

Forslag til beslutning
Betragtning A d (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ad. der henviser til, at kønsbaseret 
vold i alle afskygninger (herunder 
chikane og vold på arbejdspladsen, i 
hjemmet og online) er en krænkelse af de 
grundlæggende rettigheder, der berører 
alle samfundsniveauer uanset alder, 
uddannelse, indkomst, social stilling og 
oprindelses- eller bopælsland og udgør en 
væsentlig hindring for ligestilling mellem 
kvinder og mænd ;

Ændringsforslag 18
Forslag til beslutning
Betragtning A e (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ae. der henviser til, at kvinder, navnlig 
kvinder med handicap, indvandrerkvinder 
og kvinder fra etniske mindretal, farvede 
kvinder, romakvinder, ældre kvinder, 
kvinder med et lavere uddannelsesniveau, 
kvinder med helbredsproblemer samt 
LGBTI+ kvinder oftere udsættes for 
mangeartede og tværgående former for 
forskelsbehandling;

Ændringsforslag 19
Forslag til beslutning
Betragtning A f (ny)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

Af. der henviser til, at så mange som 
11 medlemsstater ikke oplyser data om 
kvinder, der er ofre for forsætligt drab 
begået af en samlivspartner eller et 
familiemedlem; der henviser til, at 
788 kvinder ifølge data fra de resterende 
17 EU-medlemsstater blev dræbt af en 
samlivspartner eller et familiemedlem i 
20162;
______________
2 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df

Ændringsforslag 20

Forslag til beslutning
Betragtning A g (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ag. der henviser til, at artikel 8 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde knæsætter princippet om 
ligestilling ved at fastslå, at Unionen i alle 
sine aktiviteter tilstræber at fjerne 
uligheder og fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder;

Ændringsforslag 21
Forslag til beslutning
Betragtning A h (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ah. der henviser til, at ligestilling 
mellem mænd og kvinder er en central 
værdi for EU; der henviser til, at retten til 
ligebehandling og ikke-
forskelsbehandling er en grundlæggende 
rettighed, der er nedfældet i traktaterne, 
og som bør anvendes i lovgivningen, i 



RR\1218727DA.docx 51/78 PE646.996v02-00

DA

praksis, i retspraksis og i dagligdagen;

Ændringsforslag 22
Forslag til beslutning
Betragtning A i (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ai. der henviser til, at artikel 13 i 
Amsterdamtraktaten udgør et 
retsgrundlag for bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering;

Ændringsforslag 23
Forslag til beslutning
Betragtning A j (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aj. der henviser til, at EU allerede har 
gennemført en generel ramme for 
ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv, som giver EU 
mandat til at bekæmpe 
forskelsbehandling på grund af religion 
eller tro, alder, handicap og seksuel 
orientering på arbejdsmarkedet; der 
henviser til, at lignende foranstaltninger 
til bekæmpelse af forskelsbehandling også 
hurtigt bør gennemføres uden for 
arbejdsmarkedet;

Ændringsforslag 24

Forslag til beslutning
Betragtning A k (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ak. der henviser til, at kvinder fortsat 
er underrepræsenteret og udsættes for 
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, 
navnlig i ledende stillinger, mens de er 
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overrepræsenteret i lavtlønsindustrier som 
socialt arbejde, plejearbejde og 
uddannelse og bruger mere tid end mænd 
på ubetalt husarbejde og pleje, eftersom 
80 % af al pleje i EU ydes af ulønnede 
uformelle plejere, og 75 % af disse plejere 
er kvinder; der henviser til, at der i vore 
samfund stadig er en stærk 
beskæftigelsesmæssig adskillelse mellem 
kvinders og mænds roller og job, hvilket 
har negative konsekvenser for 
ligestillingen og den samfundsmæssige 
udvikling; der henviser til, at der er behov 
for særlige foranstaltninger for at støtte 
kvinder, især kvinder, der vender tilbage 
til arbejdsmarkedet efter en lang 
karrierepause, med at øge deres potentiale 
på arbejdsmarkedet;

Ændringsforslag 25
Forslag til beslutning
Betragtning A 1 (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Al. der henviser til, at en kvinde i 
gennemsnit pr. time tjener 84 cent for 
hver euro, en mand tjener, hvilket 
resulterer i en lønforskel mellem mænd 
og kvinder på 16 %; der henviser til, at 
den kønsbestemte pensionsforskel i EU er 
på 35 % %3;
_______________
3 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df 

Ændringsforslag 26
Forslag til beslutning
Punkt A m (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Am. der henviser til, at digitalisering er 
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et eksempel på et område, der er bedre 
aflønnet og har stor samfundsmæssig 
indvirkning; der henviser til, at kun 17 % 
af IKT-specialister er kvinder; der 
henviser til, at kvinder er 
underrepræsenterede på mange niveauer i 
Europa, f.eks. i nystartede virksomheder, i 
innovationssektoren og som modtagere af 
risikovillig kapital;

Ændringsforslag 27
Forslag til beslutning
Punkt A n (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

An. der henviser til, at det af Agenturet 
for Grundlæggende Rettigheders rapport 
om grundlæggende rettigheder 2019, af 
dets undersøgelser og af forskellige 
nationale undersøgelser fremgår, at 
forskelsbehandling og uligheder af 
forskellige grunde fortsat er virkelighed i 
dagligdagen i hele EU; der henviser til, at 
disse resultater også konsekvent viser, at 
personer, der oplever forskelsbehandling, 
sjældent indberetter den; der henviser til, 
at nationale ligestillingsorganer spiller en 
vigtig rolle med hensyn til at fremme 
ligebehandling og yde bistand til ofre for 
forskelsbehandling;

Ændringsforslag 28
Forslag til beslutning
Betragtning C a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at det af 
ligestillingsindekset 2019 fremgår, at 
EU's politiske repræsentation af kvinder 
på ministerplan halter med omkring en 
tredjedel;



PE646.996v02-00 54/78 RR\1218727DA.docx

DA

Ændringsforslag 29
Forslag til beslutning
Betragtning F a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Fa. der henviser til, at kvinder ifølge 
Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning i 2018 tegnede sig for 
18 % af alle irregulære indrejser på tværs 
af EU's ydre grænser, og at næsten en ud 
af fem migranter var registreret som børn, 
og at ca. 750 var uledsagede; der henviser 
til, at disse kvinder og børn er særligt 
sårbare over for krænkelser af deres 
grundlæggende rettigheder, f.eks. i form 
af menneskehandel;

Ændringsforslag 30
Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. opfordrer indtrængende Rådet til 
omgående at genoptage forhandlingerne 
om direktivet om kvinder i bestyrelser for 
at afhjælpe den betydelige skævhed 
mellem kvinder og mænd i den 
økonomiske beslutningstagning på 
højeste niveau og dermed skabe 
betingelserne for, at kvinder kan nyde 
godt af deres fulde sociale og økonomiske 
rettigheder; glæder sig over, at 
Kommissionens formand i sine politiske 
retningslinjer tilkendegiver at ville 
arbejde på at skabe et flertal for at 
genoptage forhandlingerne om dette 
direktiv;

Ændringsforslag 31

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. bemærker, at Kommissionens 
overvågning af gennemførelsen af 
direktiv 2006/54/EF om princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med 
beskæftigelse og erhverv med hensyn til at 
lukke løngabet mellem mænd og kvinder 
ikke har været effektiv, og opfordrer til en 
fuldstændig gennemførelse af direktivet 
samt til en revision af det og indførelse af 
et obligatorisk krav om, at 
virksomhederne skal udarbejde 
ligestillingsplaner;

Ændringsforslag 32
Forslag til beslutning
Punkt 2 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2b. understreger, at kønsbestemte 
lønforskelle i medlemsstaterne indvirker 
på kvinders grundlæggende rettigheder; 
gentager betydningen af princippet om 
lige løn for lige arbejde for alle 
arbejdsmarkedspolitikker, der er 
nedfældet i artikel 157 i TEUF;

Ændringsforslag 33
Forslag til beslutning
Punkt 2 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2c. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at forelægge Rådet et 
EU-program for omsorgspersoner med 
det formål at få fastlagt og anerkendt de 
forskellige typer af pasning og pleje, der 
findes i Europa, og garantere finansiel 
støtte til omsorgspersoner og derved styrke 
kvinders ret til beskæftigelse;
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Ændringsforslag 34
Forslag til beslutning
Punkt 2 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2d. opfordrer medlemsstaterne til at 
støtte gennemførelsen af direktivet om 
balance mellem arbejdsliv og privatliv, da 
det styrker ligestillingsprincippet på 
mange områder såsom beskæftigelse og 
arbejde;

Ændringsforslag 35
Forslag til beslutning
Punkt 4 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4d. påpeger, at ulighederne mellem 
kønnene ifølge indekset for ligestilling 
mellem kønnene i 2019 er mest 
bekymrende inden for de mest 
indflydelsesrige områder; bemærker, at 
kvinders repræsentation generelt er øget i 
de medlemsstater, der har vedtaget lovligt 
fastsatte kvoter for opstillede kandidater; 
forpligter sig til at fremme kvinders 
deltagelse i EP-valgprocessen ved at 
medtage kønsafbalancerede lister i den 
næste revision af akten om almindelige 
direkte valg af medlemmerne af Europa-
Parlamentet;

Ændringsforslag 36
Forslag til beslutning
Punkt 4 e (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4e. bemærker, at der er betydelige 
forskelle i EU-landene, hvad angår 
mandater, kompetencer og ressourcer i de 
ligestillingsorganer, medlemsstaterne har 
oprettet i overensstemmelse med 
ligestillingsdirektiverne; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre, at de effektivt 
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og uafhængigt kan udføre de opgaver, de 
får pålagt, på en måde, der tager behørigt 
hensyn til Kommissionens henstilling;

Ændringsforslag 37

Forslag til beslutning
Punkt 4 f (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4f. opfordrer Rådet til omgående at 
ophæve blokeringen af det foreslåede 
ligebehandlingsdirektiv efter 10 års 
dødvande for at få lukket det nuværende 
hul i beskyttelsen inden for EU's retlige 
rammer for ikke-forskelsbehandling på 
grund af alder, handicap, religion eller 
tro eller seksuel orientering; opfordrer 
Rådet til at gennemføre princippet om 
ligebehandling af personer på 
nøgleområder som social beskyttelse, 
uddannelse og adgang til varer og 
tjenesteydelser på en kønsbevidst måde og 
til at sikre, at EU ikke gennemfører et 
kunstigt årsagshierarki;

Ændringsforslag 38
Forslag til beslutning
Punkt 4 g (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4g. understreger, at virkningerne af 
klimaændringer påvirker hele samfundet, 
men især kvinder og grupper i en sårbar 
eller usikker situation, hvilket øger 
ulighederne og mindsker deres 
muligheder for at udøve deres 
grundlæggende rettigheder;

Ændringsforslag 39
Forslag til beslutning
Punkt 4 h (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

4h. beklager de fortsat eksisterende og 
vedvarende kønsbestemte løn- og 
pensionsforskelle, som stadig ligger på 
16 % og 35 % ifølge de seneste 
tilgængelige data; understreger, at disse tal 
afspejler den vedvarende ulighed på 
arbejdsområdet;

Ændringsforslag 40
Forslag til beslutning
Punkt 4 i (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4i. glæder sig over, at både 
Kommissionens formand og 
kommissæren for ligestilling har givet 
tilsagn om at foreslå bindende 
foranstaltninger for løngennemsigtighed 
inden for de første 100 dage af 
Kommissionens mandat; mener, at det 
kommende direktiv bør omfatte strenge 
håndhævelsespolitikker og sanktioner 
mod dem, der ikke overholder 
lovgivningen, og bør gælde for både den 
private og den offentlige sektor samt for 
lønpakker som helhed; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå konkrete 
foranstaltninger på grundlag af 
henstillingen fra 2014 såsom a) en klar 
definition af kriterierne for vurdering af 
arbejdets værdi, b) kønsneutrale 
jobevaluerings- og 
jobklassifikationsordninger, c) 
obligatoriske kønsspecifikke revisioner af 
lønforhold og rapporter herom til sikring 
af lige løn, d) arbejdstageres ret til at 
kræve fuld information om lønforhold og 
ret til erstatning og e) klare mål for 
virksomhedernes ligestilling;

Ændringsforslag 41
Forslag til beslutning
Punkt 4 j (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

4j. beklager, at fremskridt inden for 
ligestilling ifølge EIGE sker med 
sneglefart, og at EU's pointtal for 
ligestilling mellem kønnene kun er steget 
et punkt siden 2017; noterer sig, at der på 
mange områder ikke er sket forbedringer, 
og at kvinders grundlæggende rettigheder 
fortsat krænkes;

Ændringsforslag 42
Forslag til beslutning
Punkt 4 k (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4k. opfordrer medlemsstaterne og alle 
EU-organer til at samarbejde med EIGE 
og FRA i overensstemmelse med den 
fælles vilje til at arbejde sammen om at 
bekæmpe vold og kønsdiskrimination; 
opfordrer til øget samarbejde med 
relevante internationale enheder såsom 
FN, navnlig FN's kvindeorganisation; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at indsamle solide, 
opdelte og sammenlignelige data med 
henblik på at underbygge evidensbaserede 
ikke-diskriminationspolitikker, overvåge 
tendenser og vurdere gennemførelsen af 
EU's ligestillingsdirektiver og 
internationale 
menneskerettighedsstandarder; glæder sig 
i denne forbindelse over oprettelsen i 
EU's Gruppe på Højt Plan vedrørende 
Ikkeforskelsbehandling, Lighed og 
Mangfoldighed af en undergruppe 
vedrørende ligestillingsdata og dens 
retningslinjer for indsamling og 
anvendelse af data;

Ændringsforslag 43
Forslag til beslutning
Punkt 4 l 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

4l. glæder sig over, at kommissær 
Helena Dalli har forpligtet sig til senest den 
8. marts 2020 at fremlægge en ny og 
ambitiøs strategi for ligestilling mellem 
mænd og kvinder, der indeholder nye 
lovgivningsforslag og effektive politiske 
foranstaltninger, herunder bl.a. 
foranstaltninger vedrørende kvinders 
deltagelse, kønsstereotyper, handicap, 
tilbagegang med hensyn til kvinders 
rettigheder og bekæmpelse af vold mod 
kvinder;

Ændringsforslag 44

Forslag til beslutning
Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. fordømmer tilbagegangen i 
kvinders rettigheder og ligestilling mellem 
kønnene i flere medlemsstater; udtrykker 
bekymring over restriktioner vedrørende 
seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder (SRSR) og opfordrer 
medlemsstaterne til at afstå fra at vedtage 
foranstaltninger, der undergraver 
menneskerettighederne, ligestilling 
mellem kønnene og SRSR; gentager, at 
SRSR er grundlæggende rettigheder for 
alle kvinder og piger og skal respekteres, 
herunder retten til fysisk og seksuel 
autonomi og retten til at være fri for 
tvang, forskelsbehandling og vold; er 
overbevist om, at alle kvinder i EU bør 
sikres adgang til SRSR og navnlig til valg 
af svangerskabsforebyggelse og 
familieplanlægning og til primær, 
gynækologisk og obstetrisk sundhedspleje, 
herunder sikker og lovlig abort; opfordrer 
alle medlemsstater til at afkriminalisere 
abort og pleje i forbindelse med abort; 
opfordrer Kommissionen til at medtage 
fremme og forbedring af SRSR i den 
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næste sundhedsstrategi;

Ændringsforslag 45
Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. understreger, at kønsbaseret vold 
både er en konsekvens og en af årsagerne 
til de vedvarende uligheder mellem 
kønnene;

Ændringsforslag 46

Forslag til beslutning
Punkt 6 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6b. bekræfter endnu engang klart 
værdien af Europarådets konvention om 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet (Istanbul-
konventionen) som det første samlende 
internationale instrument til at bekæmpe 
kønsbaseret vold; glæder sig over, at 
Kommissionens formand i sin dagsorden 
for Europa har forpligtet sig til at ophæve 
blokeringen af EU's tiltrædelse af 
Istanbulkonventionen; understreger, at 
det er nødvendigt hurtigst muligt at 
afslutte EU's tiltrædelse på grundlag af 
en bred tiltrædelse uden begrænsninger, 
at slå til lyd for, at tiltrædelsen ratificeres 
af alle medlemsstaterne, og at sikre en 
korrekt gennemførelse af konventionen; 
minder medlemsstaterne om, at den 
foreslåede tiltrædelse af EU ikke fritager 
dem for ratificeringen af konventionen på 
nationalt plan; glæder sig over den nylige 
udtalelse fra Europarådets 
Venedigkommission om Armenien, som er 
et fremragende redskab til at afklare og 
bekæmpe alle fejlagtige opfattelser af 
Istanbulkonventionen;
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Ændringsforslag 47

Forslag til beslutning
Punkt 6 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6c.  glæder sig over tilsagnene om 
ligestilling fra Kommissionens formand i 
hendes politiske retningslinjer for den 
næste Europa-Kommission (2019-2024), 
de foranstaltninger, der blev bebudet i 
Kommissionens arbejdsprogram for 2020, 
og navnlig forslagene om 
minimumsstandarder for definitionen af 
visse former for vold og styrkelse af 
direktivet om ofres rettigheder samt 
tilsagnet om at fremsætte et forslag om at 
tilføje vold mod kvinder til listen over EU-
anerkendte forbrydelser, der er fastlagt i 
traktaten; mener, at den bedste vej frem er 
at regulere forebyggelse og afskaffelse af 
alle former for og dimensioner af 
kønsbaseret vold i én enkelt retsakt ved at 
vedtage et direktiv om bekæmpelse af vold 
mod kvinder og piger og andre former for 
kønsbaseret vold;

Ændringsforslag 48
Forslag til beslutning
Punkt 6 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6d. udtrykker sin dybe bekymring over 
det alarmerende antal kvindedrab i 
Europa, som er den mest ekstreme form 
for vold mod kvinder; beklager manglen 
på tilgængelige data i nogle 
medlemsstater, hvilket afspejler, at dette 
problem ikke anerkendes;

Ændringsforslag 49
Forslag til beslutning
Punkt 6 e (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

6e. minder om, at kønsbaseret vold og 
vold i hjemmet er udbredt i hele EU, og at 
ofre ofte har begrænset adgang til 
domstolsprøvelse og behørig beskyttelse; 
opfordrer indtrængende Kommissionen 
og medlemsstaterne til at reagere 
hensigtsmæssigt på denne udbredte 
udfordring vedrørende grundlæggende 
rettigheder og sikkerhed ved at gøre den 
til en prioritet og ved at samarbejde med 
de retshåndhævende myndigheder for at 
fremme en bedre adgang til domstolene;

Ændringsforslag 50
Forslag til beslutning
Punkt 6 f (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6f. opfordrer Kommissionen og Rådet 
til hurtigst muligt at aktivere 
"passerellebestemmelsen" i artikel 83, 
stk. 1, i TEUF for at medtage vold mod 
kvinder og piger og andre former for 
kønsbaseret vold i kataloget over 
forbrydelser, der er blevet anerkendt af 
EU, og give Kommissionen mulighed for 
at fremsætte et forslag til direktiv ved at 
anvende artikel 83 i TEUF som 
retsgrundlag;

Ændringsforslag 51
Forslag til beslutning
Punkt 6 g (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6g. beklager tendensen i de senere år 
til at beskære EU's midler til bekæmpelse 
af alle former for vold mod kvinder og 
piger; gentager sin anmodning om at 
øremærke og øge ressourcerne til 
indsatsområdet Daphne i programmet for 
rettigheder og værdier samt til dets 
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specifikke mål om fremme og beskyttelse 
af ligestilling og integration af 
kønsaspektet;

Ændringsforslag 52
Forslag til beslutning
Punkt 6 h (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6h. påpeger, at alt for mange kvinder 
fortsat udsættes for seksuel chikane i det 
offentlige rum og på arbejdspladsen; 
opfordrer medlemsstaterne og EU's 
institutioner, organer og agenturer til at 
intensivere deres indsats mod dette 
fænomen; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at bekæmpe chikane 
på internettet, der i uforholdsmæssig grad 
er rettet mod piger og kvinder, navnlig i 
det offentlige og politiske liv; glæder sig 
over den nyligt vedtagne ILO-konvention 
om vold og chikane på arbejdsmarkedet 
(C190) og opfordrer alle medlemsstaterne 
til at ratificere den hurtigst muligt; 
opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemføre bevidstgørelseskampagner i 
denne henseende rettet mod både den 
offentlige administration og en private 
sektor;

Ændringsforslag 53
Forslag til beslutning
Punkt 6 i (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6i. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at forbedre 
tilgængeligheden og 
sammenligneligheden af opdelte 
kvalitetsprægede data om kønsbaseret 
vold gennem samarbejde med Eurostat, 
EIGE og FRA i overensstemmelse med 
Istanbulkonventionens forpligtelser 
vedrørende dataindsamling og forskning; 
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opfordrer endnu en gang Kommissionen 
til at oprette et europæisk 
observationscenter for kønsbaseret vold 
med nøjagtige og sammenlignelige data (i 
lighed med EIGE's statslige 
observatorium for vold mod kvinder); 

Ændringsforslag 54
Forslag til beslutning
Punkt 6 j (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6j. understreger, at initiativer, der 
mindsker uligheden mellem kønnene i 
EU, spiller en central rolle med hensyn til 
at fremme og beskytte kvinders 
grundlæggende rettigheder; opfordrer i 
denne forbindelse til en solid og 
evidensbaseret tilgang, der gør det muligt 
at udarbejde passende og nyttige 
konsekvensanalyser af ligestilling mellem 
kønnene;

Ændringsforslag 55
Forslag til beslutning
Punkt 6 k (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6k. minder om, at integration af 
kønsaspektet er et uundværligt redskab til 
at fjerne uligheder, fremme ligestilling 
mellem kønnene og bekæmpe 
forskelsbehandling; gentager sin 
opfordring til Kommissionen om at indføre 
integrering af kønsaspektet i alle Unionens 
interne og eksterne politikker og 
aktiviteter; glæder sig over, at den nye 
kommissær for ligestilling har forpligtet sig 
til at oprette en taskforce om ligestilling 
med det formål at opbygge en tværsektoriel 
tilgang til integrering af kønsaspektet i alle 
EU-politikker; mener, at styrkede 
interinstitutionelle forbindelser med hensyn 
til integration af ligestillingsaspektet kan 
medvirke til at fremme 
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kønsopmærksomme EU-politikker; 
opfordrer derfor til et struktureret 
samarbejde om integration af kønsaspektet 
mellem alle institutionelle partnere såsom 
Kommissionen, Rådet og Det Europæiske 
Institut for Ligestilling mellem Mænd og 
Kvinder;

Ændringsforslag 56
Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. opfordrer til, at den nye strategi 
for romaernes sundhed og 2020-
strategien for romaer behandler 
forskelsbehandling af romakvinder, 
herunder de alvorlige krænkelser af 
reproduktiv sundhed og mødresundhed, 
som de oplever i sundhedsplejefaciliteter;

Ændringsforslag 57
Forslag til beslutning
Punkt 7 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7b. bemærker, at FRA i forbindelse 
med SDG 5 offentliggjorde den første - og 
hidtil eneste - EU-dækkende undersøgelse 
af vold mod kvinder i 2014, og at det 
fuldstændige datasæt for den næste 
undersøgelse vil blive indsamlet mellem 
2020 og 2022; opfordrer agenturet til at 
offentliggøre undersøgelsen hyppigere og 
mere regelmæssigt og til at gennemføre 
andre undersøgelser vedrørende 
forskelsbehandling på grund af køn;

Ændringsforslag 58
Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. opfordrer Kommissionen til at 
fremhæve integration af kønsaspektet i 
det europæiske semester ved at indføre en 
kønsdimension i den årlige 
vækstundersøgelse og i formuleringen af 
de landespecifikke henstillinger;

Ændringsforslag 59
Forslag til beslutning
Punkt 8 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8b. understreger behovet for at 
undersøge kønsspecifikke hindringer for 
adgang til domstolsprøvelse i 
medlemsstaterne både i socioøkonomisk, 
retlig og proceduremæssig henseende og 
opfordrer indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage skridt til at 
fjerne dem; opfordrer medlemsstaterne til 
fuldt ud at gennemføre direktivet om ofres 
rettigheder for at sikre bevidsthed om 
rettigheder og sikre, at alle ofre for 
kriminalitet har adgang til passende 
støttetjenester og effektive retsmidler; 
understreger, at adgang til 
domstolsprøvelse er et centralt spørgsmål 
for kvindelige ofre for kønsbaseret vold, 
og at papirløse kvindelige migranter blandt 
ofrene befinder sig i en dobbelt sårbar 
situation, da de måske er tilbageholdende 
med at indberette overtrædelser til politiet; 

Ændringsforslag 60
Forslag til beslutning
Punkt 8 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8c. bemærker, at kønsbudgettering er 
en af de vigtigste dimensioner i strategien 
for integrering af kønsaspektet; 
understreger, at kønsbudgettering skal 
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være en integreret del af 
budgetproceduren, herunder i den næste 
FFR; understreger sin opfordring til at 
tilføje en bestemmelse om 
kønsbudgettering i forordningen om den 
næste FFR og en bestemmelse om at sikre 
en kønsspecifik midtvejsevaluering;

Ændringsforslag 61
Forslag til beslutning
Punkt 8 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8d. opfordrer medlemsstaterne til fuldt 
ud at opfylde deres forpligtelser i henhold 
til ICESCR, konventionen om afskaffelse 
af alle former for diskrimination mod 
kvinder og ICERD-konventionen;

Ændringsforslag 62
Forslag til beslutning
Punkt 8 e (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8e. opfordrer Kommissionen og Rådet 
til at tilvejebringe et realistisk budget, der 
gør det muligt effektivt at bekæmpe 
forskelsbehandling og uligheder, fremme 
ligebehandling og støtte ofre for 
forskelsbehandling; gentager, at der bør 
afsættes tilstrækkelige budgetmidler til 
fremtidige FRA-aktiviteter;

Ændringsforslag 63
Forslag til beslutning
Punkt 8 f (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8f. opfordrer EU og medlemsstaterne 
til fuldt ud at gennemføre FN's konvention 
om rettigheder for personer med handicap 
og den valgfri protokol hertil; minder om, 
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at kvinder og piger med handicap er særligt 
udsat for mange former for 
forskelsbehandling og således forhindret i 
at nyde deres grundlæggende rettigheder på 
lige fod med andre;

Ændringsforslag 64
Forslag til beslutning
Punkt 8 g (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8g. opfordrer medlemsstaterne til at 
sikre, at kvinders rettigheder og LGBTI+ 
personers rettigheder beskyttes og 
anerkendes som iboende 
ligestillingsprincipper i ethvert demokrati 
og enhver retsstat;

Ændringsforslag 65
Forslag til beslutning
 Punkt 8 h (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8h. bemærker, at agenturet i maj 2019 
efter syv år genlancerede den anden EU-
omfattende LGBTI-undersøgelse med 
henblik på at indsamle erfaringer 
vedrørende forskelsbehandling og 
hadforbrydelser mod lesbiske, bøsser, 
biseksuelle, transpersoner og 
interseksuelle i hele EU, Nordmakedonien 
og Serbien samt deres synspunkter og 
udfordringer; opfordrer FRA til at 
offentliggøre resultaterne af 
undersøgelsen i 2020 og sikre, at 
undersøgelsen gennemføres hyppigere og 
mere regelmæssigt i fremtiden;

Ændringsforslag 66
Forslag til beslutning
Punkt 8 i (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

8i. understreger behovet for 
målrettede politikker med en tværsektoriel 
tilgang for at sikre de grundlæggende 
rettigheder for sårbare kvinder, der 
oplever flere former for 
forskelsbehandling, såsom kvindelige 
flygtninge, asylansøgere og migranter, 
kvinder fra religiøse og etniske mindretal, 
LGBTI+ kvinder, ældre kvinder og 
kvinder med handicap;

Ændringsforslag 67
Forslag til beslutning
Punkt 8 j (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8j. er stærkt bekymret over, at anti-
ligestillingsbevægelser og anti-LGBTI+ 
bevægelser i de seneste år har vundet 
terræn i en række medlemsstater; 
understreger, at disse bevægelser søger at 
udfordre etablerede grundlæggende 
rettigheder vedrørende ligestilling mellem 
kønnene og sigter mod at blokere og 
tilbagerulle love og politikker, der 
beskytter kvinders rettigheder og 
forsvarer LGBTI+ personer mod 
hadforbrydelser og forskelsbehandling;

Ændringsforslag 68
Forslag til beslutning
Punkt 8 k (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8k. gentager sin opfordring til 
Kommissionen om at vedtage en EU-
LGBTI+ strategi, der tager hensyn til 
Parlamentets tidligere krav og sikrer 
kontinuitet og solid opfølgning på den 
tidligere Kommissions liste over tiltag til 
forbedring af LGBTI+ personers 
ligestilling;
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Ændringsforslag 69
Forslag til beslutning
Punkt 8 l (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8l. bemærker, at de mest sårbare 
kvinder er kvinder fra mindretalsgrupper, 
herunder kønslige og seksuelle, etniske og 
religiøse mindretal; opfordrer 
indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at træffe effektive 
foranstaltninger til at bekæmpe hadefuld 
tale rettet mod sådanne sårbare grupper;

Ændringsforslag 70
Forslag til beslutning
Punkt 8 m (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8m. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at kommunikere og 
fremhæve betydningen af og fordelene 
ved at sikre kvinders rettigheder, 
ligestilling og afskaffelse af 
kønsstereotyper, og til yderligere at støtte 
udviklingen og udbredelsen af 
evidensbaseret forskning og information 
om kvinders rettigheder;

Ændringsforslag 71
Forslag til beslutning
Punkt 8 n (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8n. forpligter sig til at foreslå 
foranstaltninger med henblik på at opnå en 
ligelig kønsfordeling i EU-institutionerne 
inden for rammerne af den kommende 
konference om Europas fremtid;
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Ændringsforslag 72

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. bemærker med bekymring det 
stadig mere svindende råderum for det 
uafhængige civilsamfund i visse 
medlemsstater, navnlig 
kvinderettighedsorganisationer og 
menneskerettighedsforkæmpere; 
opfordrer Kommissionen til at styrke 
støtten til og beskyttelsen af 
civilsamfundsorganisationer og 
kvindelige 
menneskerettighedsforkæmpere, der er 
aktive på nationalt og lokalt plan, og som 
arbejder for at fremme ligestilling mellem 
kønnene og seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder i særdeleshed, 
herunder gennem programmet for 
rettigheder og værdier; understreger 
betydningen af 
civilsamfundsorganisationernes deltagelse 
i konferencen om Europas fremtid;

Ændringsforslag 73
Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. opfordrer medlemsstaterne til at 
efterleve deres forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet og til fuldt ud 
at implementere Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols domme;

Ændringsforslag 74

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. understreger, at papirløse 
migrantkvinder og -piger bør være fuldt 
ud i stand til at nyde godt af deres 
grundlæggende rettigheder uanset deres 
retlige og administrative status; udtrykker 
alvorlig bekymring over situationen for 
migranter og asylansøgere, der smugles 
ind i EU; opfordrer til, at der åbnes 
lovlige og sikre migrations- og asylruter 
for at undgå seksuel og kønsbaseret vold; 
understreger endvidere i denne 
forbindelse, at alle retlige og 
administrative procedurer bør 
gennemføres hurtigt; minder om, at 
kvinder og børn kan blive tvunget til at 
give sex for at få beskyttelse eller for at 
modtage grundlæggende støtte til blot at 
overleve; understreger i denne 
forbindelse, at en forbedring af bistands- 
og registreringssystemerne er af 
afgørende betydning sammen med 
behovet for at behandle spørgsmålet om 
familieadskillelse og manglen på sikre og 
lovlige adgangsveje til EU; understreger, 
at der er behov for 
familiesammenføringsprocedurer for at 
sikre de individuelle rettigheder for 
kvinder og piger, der bliver sammenført 
med deres familier i EU, således at de ikke 
behøver at være afhængige af et 
familiemedlem for at få adgang til 
sundhed, uddannelse eller arbejde;

Ændringsforslag 75
Forslag til beslutning
Punkt 13 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13b. opfordrer indtrængende EU til at 
mobilisere de nødvendige midler til 
bekæmpelse af menneskehandel og seksuel 
udnyttelse; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at vedtage 
foranstaltninger til forebyggelse og 
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håndtering af brugen af nye teknologier 
som et redskab til rekruttering af kvinder 
og piger til menneskehandel, navnlig med 
henblik på seksuel udnyttelse og udnyttelse 
af arbejdskraft;

Ændringsforslag 76
Forslag til beslutning
Punkt 4 m (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4m. opfordrer derfor til , at der lægges 
særlig vægt på den digitale kløft mellem 
kønnene, som har en betydelig 
indvirkning på adgangen til beskæftigelse 
og tjenesteydelser og dermed kvinders ret 
til beskæftigelse;
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