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Ændringsforslag  41 

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

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3b. understreger, at mediernes frihed 

og pluralisme er hjørnestene i 

demokratiet; udtrykker bekymring over, at 

karakteren af ejerskabsstrukturerne i 

stadig flere medlemsstater betyder, at 

mediernes pluralisme ikke længere er 

garanteret, og at der sker et sammenfald 

mellem mediemæssig magt og politisk 

magt; efterlyser EU-lovgivning til at 

håndtere dette problem, f.eks. via 

oprettelse af et system med 

ejerskabstærskler; 

Or. en 
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Ændringsforslag  42 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3c. noterer sig refit-forslaget til 

direktiv om audiovisuelle medietjenester; 

beklager imidlertid, at ambitionsniveauet 

for revisionen af dette direktiv ikke er 

tilstrækkelig højt til at dæmpe frygten for 

truslerne mod mediepluralisme og mod 

alle sårbare brugere, navnlig 

mindreårige, i forbindelse med farlig 

kommerciel kommunikation, 

produktplacering samt ulovligt indhold på 

videodelingsplatforme og sociale medier; 

opfordrer Kommissionen til i dette øjemed 

at revidere direktivet om elektronisk 

handel og fokusere mere på demokratiske 

og kulturelle ændringer i dens nuværende 

og fremtidige arbejde med strategien for 

det digitale indre marked; understreger 

det faktum, at digitaliseringen på 

afgørende vis omhandler uddannelse, 

viden, forskning og medie- og 

internetkompetence, og kræver derfor et 

større politisk ansvar og en europæisk 

digital strategi, der er tilpasset samfundets 

og brugernes behov; 

Or. en 
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Ændringsforslag  43 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 d (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3d. opfordrer Kommissionen til at 

påbegynde en stor indsats for at beskytte 

borgerne mod øget statslig overvågning; 

udtrykker i den forbindelse sin dybe 

bekymring over de vide beføjelser, som 

Europols enhed for internetindberetning 

(IRU) har fået til at overvåge og 

kontrollere internettet uden nogen form 

for domstolskontrol; påpeger, at den nye 

Europol-forordning ikke indeholder noget 

eksplicit retsgrundlag for IRU; 

Or. en 
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Ændringsforslag  44 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 e (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3e. er dybt bekymret over EU's 

europæiske dagsorden for sikkerhed, som 

på meget endimensionel facon fokuserer 

på undertrykkende politikker og på at 

udbygge EU’s retshåndhævende organer; 

kritiserer det øgede fokus på sikkerhed i 

politikkerne, herunder indsamling af 

personoplysninger og profilering af 

borgere og tredjelandsstatsborgere med 

det påskud, at det drejer sig om at 

bekæmpe terrorisme; påpeger, at 

terrorangreb på EU's område ikke er 

ophørt, selv om der er gennemført 

adskillige langvarige og ajourførte 

sikkerheds- og 

terrorbekæmpelsesforanstaltninger, bl.a. 

vedrørende grænsekontrol; efterlyser 

derfor en hurtig politisk 

holdningsændring for at håndtere 

årsagerne til, at mennesker bliver drevet 

til sådanne ekstreme handlinger, ved at 

styrke eksisterende forebyggende 

politikker eller indføre nye tilsvarende 

politikker, herunder ungdomsarbejde, 

samfundsøkonomiske 

samhørighedspolitikker og andre 

forebyggende instrumenter, der tager sigte 

på at støtte personer, der er truet af social 

udstødelse; henleder her 
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opmærksomheden på, at det er 

nødvendigt, at EU og dets medlemsstater 

standser alle militære engagementer 

udadtil og spiller en international rolle, 

hvor der satses på fredeligt diplomati; 

Or. en 
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Ændringsforslag  45 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, 

Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 f (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3f. understreger, at der er behov for 

yderligere skridt for at tilpasse EU's 

handelspolitik til målene for bæredygtig 

udvikling og fremme retfærdig og 

reguleret global handel til gavn for alle 

mennesker i verden;  

  

Or. en 



 

AM\1130178DA.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 46 

Ændringsforslag  46 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Martina Michels, Nikolaos Chountis, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 g (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3g. understreger behovet for en 

asylpolitik, der er baseret på menneskelig 

værdighed og menneskerettigheder, og 

som tilbyder beskyttelse til dem, der flygter 

fra krig, forfølgelse, tortur, sult og 

ekstrem fattigdom; fremhæver i denne 

forbindelse, at der er et presserende behov 

for, at EU finder sikre og legale metoder 

til at standse dødsfaldene på Middelhavet; 

fordømmer Kommissionens støtte til 

administrativ frihedsberøvelse i 

forbindelse med modtagelse af 

asylansøgere og tvangsmæssig 

tilbagesendelse af dem, hvis ansøgninger 

er blevet afvist; opfordrer til et generelt 

forbud mod administrativ 

frihedsberøvelse, navnlig i forhold til 

mindreårige og familier med børn; 

Or. en 
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Ændringsforslag  47 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Martina Michels, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 h (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3h. fordømmer EU's 

grænseforvaltningspolitik og den øgede 

anvendelse af de såkaldte 

migrationspartnerskabsrammer, der har 

til formål at eksternalisere EU's politik 

for grænsekontrol til tredjelande, samt 

andre former for aftaler som f.eks. 

erklæringen fra EU og Tyrkiet; insisterer 

på, at udviklingen af et europæisk 

asylsystem bør være baseret på 

lovgivningsmæssige retsakter, som følger 

den almindelige lovgivningsprocedure; 

Or. en 
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Ændringsforslag  48 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Martina Michels, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 i (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3i. opfordrer Kommissionen til at 

evaluere anvendelsen, omkostningerne, 

også i form af menneskeliv, og 

virkningerne af dens politik i forhold til 

asyl og migration, inden der fremsættes 

forslag om yderligere foranstaltninger; 

Or. en 
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Ændringsforslag  49 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Martina 

Michels, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 j (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3j. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til straks at gennemføre de 

udestående punkter i Den Europæiske 

Unions strategi for dyrebeskyttelse og 

dyrevelfærd 2012-2015; opfordrer 

Kommissionen til at udarbejde en ny og 

ambitiøs strategi for dyrebeskyttelse og 

dyrevelfærd og biodiversitet for perioden 

2016-2020, der kan afhjælpe de 

nuværende mangler og smuthuller for at 

skabe lige vilkår og forbedre 

dyrevelfærden og beskytte biodiversiteten i 

hele EU;  

Or. en 

 

 


