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Ændringsforslag 11
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
2019/2132(INI)

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. beklager i denne forbindelse EU-
Domstolens dom af 18. juni 2020 i sag C-
78/18, Europa-Kommissionen mod 
Ungarn, hvori det blev fastslået. at 
anvendelse af reglerne for bekæmpelse af 
hvidvask af penge på NGO'er er i strid 
med EU-retten; er forbløffet over 
Domstolens ræsonnement vedrørende 
fortolkningen af artikel 65, stk. 1, litra b), 
i TEUF om, at hvidvask af penge og 
finansiering af terrorisme ikke udgør en 
tilstrækkelig alvorlig trussel mod et 
grundlæggende samfundshensyn; 
beklager, at denne dom bekræfter, at 
NGO'er synes at være hævet over 
retsstatsprincippet;

Or. en
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Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud
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Betænkning A9-0270/2020
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Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
2019/2132(INI)

Forslag til beslutning
Punkt 16 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. understreger, at medlemsstaterne 
har enekompetence i skattespørgsmål; 
minder om, at EU kun kan handle, når 
medlemsstaterne ved enstemmig afgørelse 
giver EU beføjelse til at gøre dette;

Or. en
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Betænkning A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
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Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. beklager, at Kommissionen ikke 
har besluttet at indlede 
traktatbrudsprocedurer mod de 
medlemsstater, der har overtrådt 
Schengenreglerne;

udgår

Or. en
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Betænkning A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
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Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. kritiserer medlemsstaternes for ikke 
at udvise solidaritet og ikke tage fælles 
ansvar i forbindelse med omfordelingen af 
asylansøgere;

19. kritiserer Den Europæiske Union 
for fortsat at tilskynde til migrationsbølger 
ved at ville indføre en obligatorisk og 
systematisk omfordeling af illegale 
indvandrere; kritiserer medlemsstaternes 
for ikke at udvise solidaritet og ikke tage 
fælles ansvar i forbindelse med 
tilbagesendelse af asylansøgere; opfordrer 
EU-institutionerne og medlemsstaterne til 
at sikre, at EU's og de nationale 
asylpolitikker er strengt begrænset til de 
opgaver, der er fastlagt i 
Genèvekonventionen om flygtninge fra 
1951;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at gennemføre EU-
lovgivningen om bekæmpelse af alvorlig 
kriminalitet og terrorisme; påpeger navnlig 
de mangler med hensyn til gennemførelsen 
af direktivet om bekæmpelse af terrorisme 
(direktiv 2017/541/EU), som 
Kommissionen har konstateret i adskillige 
medlemsstater; bemærker, at de fleste af de 
medlemsstater, som Kommissionen i 2019 
indledte traktatbrudsprocedurer mod for 
manglende gennemførelse af direktivet om 
passagerlisteoplysninger (2016/681/EU), i 
mellemtiden har underrettet Kommissionen 
om vedtagelsen af de foranstaltninger, der 
er nødvendige for en vellykket 
gennemførelse af denne retsakt;

20. opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at gennemføre EU-
lovgivningen om bekæmpelse af alvorlig 
kriminalitet og terrorisme; påpeger navnlig 
immigranters pengeoverførsler til deres 
hjemlande og de mangler med hensyn til 
gennemførelsen af direktivet om 
bekæmpelse af terrorisme (direktiv 
2017/541/EU), som Kommissionen har 
konstateret i adskillige medlemsstater; 
bemærker, at de fleste af de medlemsstater, 
som Kommissionen i 2019 indledte 
traktatbrudsprocedurer mod for manglende 
gennemførelse af direktivet om 
passagerlisteoplysninger (2016/681/EU), i 
mellemtiden har underrettet Kommissionen 
om vedtagelsen af de foranstaltninger, der 
er nødvendige for en vellykket 
gennemførelse af denne retsakt;

Or. en
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Betænkning A9-0270/2020
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Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
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Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. opfordrer EU's institutioner til at 
sikre den fulde gennemførelse af EU's 
charter om grundlæggende rettigheder i 
alle deres afgørelser, foranstaltninger og 
politikker som et middel til at opretholde 
mediepluralismen og mediefriheden; 
expresses concern at the media landscape 
in the EU; fordømmer på det kraftigste alle 
former for praksis, der har til formål at 
intimidere eller true journalister; gentager i 
den forbindelse sin opfordring til 
Kommissionen om at forelægge et 
omfattende forslag til retsakt med henblik 
på fastsættelse af minimumsstandarder 
mod strategiske retssager mod offentligt 
engagement (SLAPP) i hele EU; opfordrer 
Kommissionen til at træffe 
foranstaltninger, der sætter en stopper for 
den utilbørlige anvendelse af domstolene 
til at intimidere eller skade journalister;

21. opfordrer EU's institutioner til at 
sikre den fulde gennemførelse af EU's 
charter om grundlæggende rettigheder i 
alle deres afgørelser, foranstaltninger og 
politikker som et middel til at opretholde 
mediepluralismen, mediernes 
uafhængighed og mediefriheden; 
udtrykker bekymring over mediernes 
situation i EU; fordømmer på det kraftigste 
alle former for praksis, der har til formål at 
intimidere eller true journalister; gentager i 
den forbindelse sin opfordring til 
Kommissionen om at forelægge et 
omfattende forslag til retsakt med henblik 
på fastsættelse af minimumsstandarder 
mod strategiske retssager mod offentligt 
engagement (SLAPP) i hele EU; opfordrer 
Kommissionen til at træffe 
foranstaltninger, der sætter en stopper for 
den utilbørlige anvendelse af domstolene 
til at intimidere eller skade journalister;

Or. en
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Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
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Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. fordømmer det stigende antal 
desinformationskampagner, som har til 
formål at vildlede offentligheden med 
hensyn til EU's aktiviteter, og som også er 
rettet mod de foranstaltninger, der træffes 
for at sikre, at EU-lovgivningen 
gennemføres korrekt i medlemsstaterne; 
opfordrer Kommissionen til at bekæmpe 
dette fænomen, da det underminerer den 
demokratiske proces og borgernes tillid til 
EU's demokratiske institutioner; opfordrer 
Kommissionen til at gennemføre en klar, 
omfattende og bred vifte af foranstaltninger 
til bekæmpelse af spredningen og 
virkningerne af desinformation på 
internettet i Europa og sikre, at de 
europæiske værdier og demokratiske 
systemer beskyttes;

22. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre en klar, omfattende og bred 
vifte af foranstaltninger til bekæmpelse af 
spredningen og virkningerne af 
desinformation på internettet i Europa og 
sikre, at de europæiske kulturer, 
traditioner, værdier og demokratiske 
systemer beskyttes;

Or. en
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Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
2019/2132(INI)

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. understreger, at manglen på et 
sammenhængende og omfattende sæt af 
kodificerede regler for god forvaltning, 
som gælder i hele Unionen, gør det svært 
for borgere og virksomheder let og 
fuldstændigt at forstå deres rettigheder i 
henhold til EU-retten; understreger derfor, 
at kodificering af reglerne for god 
forvaltning i form af en forordning, hvori 
de forskellige aspekter af 
forvaltningsproceduren – herunder 
forkyndelse, bindende tidsfrister, retten til 
at blive hørt og enhver persons ret til at få 
adgang til sine sagsakter – er omhandlet, 
ville betyde en styrkelse af borgernes 
rettigheder og øget gennemsigtighed; 
mener, at denne forordning ville øge 
effektiviteten, produktiviteten og 
kapaciteten i offentlige forvaltninger og 
tjenesteydelser og i den forbindelse 
tilgodese behovet for investeringer og 
reformer i EU;

25. understreger behovet for en streng 
adskillelse mellem politik og forvaltning, 
beklager de utilstrækkelige 
begrænsninger af partipolitisk 
medlemskab for og det politiske 
engagement blandt embedsmænd og 
dommere i mange medlemsstater og 
fremhæver, at manglen på et 
sammenhængende og omfattende sæt af 
kodificerede regler for god forvaltning, 
som gælder i hele Unionen, gør det svært 
for borgere og virksomheder let og 
fuldstændigt at forstå deres rettigheder i 
henhold til EU-retten; understreger derfor, 
at kodificering af reglerne for god 
forvaltning i form af en forordning, hvori 
de forskellige aspekter af 
forvaltningsproceduren – herunder 
forkyndelse, bindende tidsfrister, retten til 
at blive hørt og enhver persons ret til at få 
adgang til sine sagsakter – er omhandlet, 
ville betyde en styrkelse af borgernes 
rettigheder og øget gennemsigtighed; 
mener, at denne forordning ville øge 
effektiviteten, produktiviteten og 
kapaciteten i offentlige forvaltninger og 
tjenesteydelser og i den forbindelse 
tilgodese behovet for investeringer og 
reformer i EU;

Or. en


