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Ændringsforslag  11 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 j (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1j. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at opgive 

forhandlingerne om bl.a. TTIP, EU-

Japan og aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TiSA); mener, at 

handelsaftaler bør fokusere på at fremme 

anstændige arbejdspladser, en bæredygtig 

økonomisk model, men først og fremmest 

på en retfærdig fordeling af velstanden, 

en heterogen vifte af økonomiske 

aktiviteter og en fast forankret tilgang til 

retten til at regulere med henblik på at 

gøre fremskridt i retning af social 

retfærdighed, udvikle offentlige 

tjenesteydelser af god kvalitet, beskytte 

miljøet og kulturel mangfoldighed og på 

at kunne overholde 

forsigtighedsprincippet til fulde; 

Or. en 
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Ændringsforslag  12 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 k (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1k. kræver en reguleret international 

handel baseret på gensidig 

komplementaritet; insisterer på, at alle 

forhandlingsdokumenter skal 

offentliggøres, og at alle de nationale 

parlamenter skal høres inden vedtagelsen 

af sådanne aftaler, som har drastisk 

indvirkning på folks dagligdag; beklager 

forhandlingsprocessen om CETA og 

opfordrer til en øjeblikkelig ophævelse af 

aftalen; 

Or. en 
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Ændringsforslag  13 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 l (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Il. afskyr den åbenlyse krænkelse af 

menneskerettighederne og de folkeretlige 

forpligtelser, som viste sig i EU's respons 

på den humanitære krise, og som den 

øgede militarisering af EU's ydre grænser 

er et eksempel på; opfordrer 

Kommissionen til at omdirigere midler, 

der er afsat til øget grænsekontrol og 

styrkelse af Fort Europa, til modtagelse 

og integration af flygtninge og migranter; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til 

at styrke proaktive eftersøgnings- og 

redningsaktiviteter, navnlig i det centrale 

Middelhav, til at udarbejde forslag til 

metoder til at opnå sikker og lovlig 

adgang til EU for alle kvinder, mænd og 

børn, der har behov for beskyttelse, og for 

vandrende arbejdstagere, herunder et 

øjeblikkeligt, ambitiøst og bindende 

genbosættelsesprogram baseret på 

flygtningenes ægte forbindelser til de 

respektive lande, og til at støtte Europa-

Parlamentets opfordring til, at der 

indføres humanitære visa, ved at 

forelægge et relevant forslag herom, 

således at mennesker ikke længere vil 

være tvunget til at risikere deres liv i 

Middelhavet eller i ørkenerne på deres vej 

til Europa; fordømmer den tiltagende 
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anvendelse af såkaldte bløde instrumenter 

til at presse tredjelande til at indgå 

uformelle tilbagetagelsesaftaler; 

fordømmer hvad det angår på det 

kraftigste aftalen mellem EU og Tyrkiet, 

aftalen mellem EU og Afghanistan: den 

såkaldte "Joint Way forward for 

Afghanistan", og de igangværende 

forhandlinger med tredjelande inden for 

rammen for partnerskaber med 

tredjelande; fordømmer EU's 

grænseforvaltningspolitik og 

eksternaliseringen af grænsekontrol til 

tredjelande, især ved at anvende EU-

trustfonden for Afrika; 

Or. en 
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Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 m (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1m. finder det dybt beklageligt, at 

Kommissionen har foreslået et alternativ 

til Dublinforordningen, der ikke gør noget 

ved de alvorlige mangler i den nuværende 

forordning, fordi forslaget ikke er baseret 

på princippet om solidaritet og ligelig 

ansvarsdeling; nærer stærke 

betænkeligheder ved den forpligtelse, som 

alle medlemsstater har til at undersøge, 

om en persons ansøgning kan afvises 

under henvisning til principperne om 

sikkert tredjeland og første asylland; 

Or. en 
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Ændringsforslag  15 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Martina Michels, 

Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 n (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1n. opfordrer til øjeblikkelig 

vedtagelse af det horisontale direktiv om 

ikkeforskelsbehandling for at styrke 

bekæmpelsen af forskelsbehandling, 

herunder angreb på minoriteter, 

migranter og asylansøgere og andre 

sårbare grupper; opfordrer 

Kommissionen til at vurdere 

gennemførelsen af de nationale strategier 

til integration af romaer og Rådets 

henstilling vedrørende foranstaltninger til 

en effektiv integration af romaer i 

medlemsstaterne og til om nødvendigt at 

foreslå yderligere foranstaltninger til 

opnåelse af en effektiv inklusion af 

romaer; beklager stigningen i antal 

tilfælde af hadefulde handlinger og 

ytringer rettet mod etniske og religiøse 

mindretal, LGBTI-personer, asylansøgere 

og hjemløse; mener, at stigningen i 

racistiske og fremmedfjendske følelser og 

organisationer hænger sammen med 

fremgangen hos det yderste højre og 

fascistiske tendenser i Europa, som ikke 

kan ses isoleret hverken fra 

sparepolitikkerne og de neoliberale 

politikker, som er blevet håndhævet i EU 

og medlemsstaterne i de seneste årtier, 

eller fra det voksende demokratiske 
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underskud og den manglende 

tilgodeseelse af og respekt for 

befolkningernes vilje; 

Or. en 
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Ændringsforslag  16 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 o (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1o. opfordrer til nedrustning, 

herunder nuklear nedrustning, 

demobilisering af tropper og et stop for 

ekstern militær intervention, samt til civil 

forskning og undersøgelse til fordel for 

mennesker og deres udvikling; opfordrer 

indtrængende til, at NATO opløses; 

minder om, at den bedste måde at fremme 

fred på er ved at støtte foranstaltninger til 

udryddelse af fattigdom og til humanitær 

bistand og bæredygtig og retfærdig 

økonomisk og social udvikling; 

Or. en 
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Ændringsforslag  17 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2a. gentager sin stærke støtte til en 

tostatsløsning på den israelsk-

palæstinensiske konflikt baseret på 

grænsedragningen fra 1967 med 

Jerusalem som hovedstad for begge stater, 

hvor Staten Israel og den Palæstinensiske 

Stat lever side om side i fred og sikkerhed 

på grundlag af retten til selvbestemmelse 

og fuld respekt for folkeretten; opfordrer 

Kommissionen til i sine samarbejds- og 

bistandsprogrammer at rette særlig 

opmærksomhed mod mennesker, der lever 

under besættelse og blokade; opfordrer 

Kommissionen til fuldt ud at gennemføre 

artikel 2 i associeringsaftalen mellem EU 

og Israel som reaktion på Israels 

langvarige alvorlige krænkelser af 

menneskerettighederne i de besatte 

palæstinensiske områder, på Israels 

forskelsbehandling af egne statsborgere 

af arabisk herkomst og dets manglende 

respekt for FN's resolution om emnet; 

kræver altomfattende anvendelse i alle 

medlemsstater af retningslinjerne for, 

hvorvidt israelske enheder og deres 

aktiviteter i de områder, som har været 

besat af Israel siden juni 1967, kan 

komme i betragtning til tilskud, priser og 

finansielle instrumenter, der finansieres 



 

AM\1130174DA.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

af EU fra og med 2014; opfordrer 

Kommissionen til at foretage en 

gennemgang af finansieringen af 

videnskabelige samarbejdsprogrammer 

med henblik på at forhindre enhver form 

for finansiering af Israels militære 

industri; gentager sin opfordring til 

Kommissionen om at vurdere 

omkostningerne ved nedrivning af boliger 

og infrastruktur, der er blevet finansieret 

af EU, og til at insistere på at få 

erstatning; 

Or. en 
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Ændringsforslag  18 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Martina 

Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2b. opfordrer Kommissionen til at 

holde fast i de tilsagn, den har givet, og de 

vigtige skridt, der er taget, i 

forhandlingerne om aftalen om politisk 

dialog og samarbejde mellem Den 

Europæiske Union og dens medlemsstater 

på den ene side og Republikken Cuba på 

den anden; fremhæver betydningen af at 

fastholde en konstruktiv holdning i 

forhandlingerne, der respekterer det 

cubanske folks vilje og undgår enhver 

indblanding udefra eller begrænsninger i 

Cubas indre anliggender; opfordrer 

Kommissionen til at bidrage til, at 

blokaden bringes til ophør; 

Or. en 
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Ændringsforslag  19 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2c. opfordrer til, at budgettet for 2018 

kommer til at omfatte særlige 

foranstaltninger til støtte for de regioner, 

der påvirkes mest af Brexit, herunder 

midler, der vil konsolidere og fremme 

fredsprocessen i det nordlige Irland; 

Or. en 
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Ændringsforslag  20 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 d (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2d. insisterer på, at 

Langfredagsaftalen og efterfølgende 

aftaler opretholdes i fuldt omfang i 

udtrædelsesaftalen; opfordrer til, at den 

nordlige del af Irland udpeges som et 

område med særstatus i EU, hvilket vil 

sikre, at det bibeholder sin adgang til EU-

medlemskab, toldunionen, det indre 

marked og EU-Domstolens jurisdiktion; 

opfordrer endvidere til, at den frie 

bevægelighed for varer, personer og 

tjenesteydelser opretholdes på øen Irland; 

Or. en 

 

 


