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Ændringsforslag  82 

Sophia in 't Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 7 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

7. understreger, at en vellykket 

europæisk migrationspolitik kræver 

enighed om en mekanisme til retfærdig og 

effektiv fordeling af asylansøgere; 

understreger vigtigheden af at tackle 

migrationskrisen på en måde, som viser 

langt større følsomhed over for udbredt 

bekymring i medlemsstaterne over for 

ukontrolleret migration; glæder sig over 

de seneste resultater i styrkelsen af 

forvaltningen og den effektive kontrol af 

EU's ydre grænser, som er en forudsætning 

for, at medlemsstaterne kan genvinde det 

nødvendige niveau af gensidig tillid; 

7. understreger, at en vellykket 

europæisk migrationspolitik kræver 

enighed om en mekanisme til retfærdig og 

effektiv fordeling af asylansøgere; 

understreger, at det er nødvendigt at 

demonstrere, at EU er i stand til at 

håndtere flygtningestrømme; glæder sig 

over de seneste resultater i styrkelsen af 

forvaltningen og den effektive kontrol af 

EU's ydre grænser, som er en forudsætning 

for, at medlemsstaterne kan genvinde det 

nødvendige niveau af gensidig tillid;  

 

Or. en 
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Ændringsforslag  83 

Sophia in 't Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 56 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

56. mener, at arbejdet med nye eller 

opdaterede databaser bør være en prioritet, 

bl.a. hvad angår ind- og udrejsesystemet 

(EES), EU-systemet vedrørende 

rejseinformation og rejsetilladelse 

(ETIAS), SIS II-pakken, Eurodac, det 

europæiske indekssystem for politiregistre 

(EPRIS) og det europæiske 

informationssystem vedrørende 

strafferegistre (ECRIS), og at der bør stilles 

passende finansiering til rådighed for at 

etablere disse databaser; 

56. mener, at arbejdet med nye eller 

opdaterede databaser bør være en prioritet, 

bl.a. hvad angår ind- og udrejsesystemet 

(EES), EU-systemet vedrørende 

rejseinformation og rejsetilladelse 

(ETIAS), SIS II-pakken, Eurodac, det 

europæiske indekssystem for politiregistre 

(EPRIS) og det europæiske 

informationssystem vedrørende 

strafferegistre (ECRIS), og at der bør stilles 

passende finansiering til rådighed for at 

etablere disse databaser; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at 

fremsætte forslag til mekanismer, der kan 

sikre korrekt demokratisk og retsligt 

tilsyn; 
 

Or. en 
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Ændringsforslag  84 

Sophia in 't Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 60 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

60. betragter bekæmpelse af korruption 

som en politisk prioritet; 

60. betragter bekæmpelse af korruption 

som en politisk prioritet; beklager 

Kommissionens beslutning om at afskaffe 

den årlige rapport om korruption; 

  

Or. en 
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Ændringsforslag  85 

Sophia in 't Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  11a. gentager, at det er vigtigt med en 

fuldstændig gennemførelse af det 7. 

miljøhandlingsprogram 2014-2020, og 

forventer, at Kommissionen sikrer, at 

arbejdsprogrammet for 2018 fuldstændig 

afspejler målene i 

miljøhandlingsprogrammet; opfordrer 

ligeledes Kommissionen til at træffe 

foranstaltninger på alle relevante 

politikområder for at sikre, at målene for 

EU's biodiversitetsstrategi opfyldes, og til 

hurtigst muligt at afhjælpe de huller, der 

blev påvist i forbindelse med 

midtvejsrevisionen af strategien; 

Or. en 
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Ændringsforslag  86 

Sophia in 't Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 68 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  68a. opfordrer Kommissionen til at 

sikre, at EU opretholder sin førende rolle 

i gennemførelsen og håndhævelsen af 

Parisaftalen; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at udarbejde en 

dekarboniseringsstrategi for midten af 

århundredet, der stemmer overens med de 

mål, der er opstillet i Parisaftalen, 

herunder foreløbige milepæle til at sikre 

omkostningseffektiv opnåelse af EU's 

klimaambitioner; 

Or. en 
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Ændringsforslag  87 

Sophia in 't Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 68 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  68b. opfordrer Kommissionen til at 

udvikle foranstaltninger til at støtte en 

ordnet overgang til en kulstoffattig 

økonomi med henblik på at afbøde de 

systemiske økonomiske risici, der er 

forbundet med kulstofrige finansielle 

aktiver; 

Or. en 
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Ændringsforslag  88 

Sophia in 't Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 50 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

50. fremhæver, at det er vigtigt, at 

kapitalmarkedsunionen bliver en realitet; 

understreger imidlertid, at der kun bør 

fremsættes yderligere lovgivningsmæssige 

forslag, hvis de tilsigtede virkninger ikke 

kan opnås ved ikke-lovgivningsmæssige 

midler; 

50. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at fremskynde 

fuldendelsen af kapitalmarkedsunionen 

for at hjælpe med at frigøre investeringer 

i EU for at skabe vækst og job; opfordrer 

Kommissionen til at fremsætte forslag til 

forbedring af erhvervsmiljøet i EU for at 

tiltrække flere udenlandske direkte 

investeringer; 

Or. en 
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Ændringsforslag  89 

Sophia in 't Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 36 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  36a. opfordrer Kommissionen til at 

fremsætte et integreret og harmoniseret 

lovgivningsforslag med henblik på 

indførelse af opkoblet og automatiseret 

kørsel ved at etablere 

grænseoverskridende 

afprøvningsfaciliteter, udarbejde en 

forholdsmæssigt afpasset europæisk 

lovgivning vedrørende ansvar, retten til 

privatliv og databeskyttelse samt 

understøttelse af offentlig-private 

initiativer; 

Or. en 
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Ændringsforslag  90 

Sophia in 't Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 36 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  36b. opfordrer Kommissionen til hurtigt 

at udarbejde en multimodal pakke for at 

sikre en integreret tilgang til 

transportpolitikker, der også bør omfatte 

bestemmelser om passagerrettigheder og 

integreret dør-til-dør-mobilitet for 

passagerer og gods; opfordrer 

Kommissionen til at øge sin 

opmærksomhed på og støtte til 

digitalisering af den multimodale 

transportsektor (e-dokumenter) og til at 

påbegynde anvendelsen af multimodal 

infrastruktur og tjenester langs TEN-T-

nettene; 

Or. en 

 

 

 

 


