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Förslag till resolution 
Punkt 165 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

165. Europaparlamentet välkomnar 
Moldaviens upphävande i oktober 2013 av 
den lag som förbjöd propagerande för 
andra relationer än sådana som hör till 
äktenskap eller familj, och uppmanar 
Litauen och Ryssland att följa Moldaviens 
exempel. Parlamentet beklagar resultatet i 

den kroatiska folkomröstningen i 

december 2013, som stödde ett 

författningsstadgat förbud mot 

samkönade äktenskap. Parlamentet 

betonar att en liknande folkomröstning 

kommer att hållas i Slovakien i 

februari 2015. Parlamentet beklagar att 

f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens 

parlament för närvarande behandlar ett 

förslag om ett konstitutionellt förbud mot 

samkönade äktenskap. Sådana händelser 

bidrar till ett klimat präglat av homofobi 

och diskriminering. Parlamentet betonar 

att det finns ett stort behov att stärka 

skyddet för hbti-personers grundläggande 

rättigheter och friheter, inbegripet genom 

lagstiftning mot hatbrott och 

diskriminering, och uppmanar nationella 

myndigheter att fördöma hat och våld på 

grund av sexuell läggning, könsidentitet 

eller könsuttryck. Parlamentet anser att 

hbti-personers grundläggande rättigheter 

lättare kan garanteras om personerna 

i fråga har rätt att ingå 

165. Europaparlamentet välkomnar 
Moldaviens upphävande i oktober 2013 av 
den lag som förbjöd propagerande för 
andra relationer än sådana som hör till 
äktenskap eller familj, och uppmanar de 

övriga länderna i regionen att följa 
Moldaviens exempel.  
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Förslag till resolution 
Punkt 186 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

186. Europaparlamentet uppmanar EU att 
se till att förhandlingarna om och 
genomförandet av alla avtal om 
migrationssamarbete och återtagande med 
tredjeländer respekterar internationella 
mänskliga rättigheter, flyktingrätt och 
internationell sjörätt, och begär att få höras 
innan avtalen ingås. Parlamentet begär att 
en större insyn säkerställs i förhandlingarna 
om sådana avtal och att 
övervakningsmekanismer införlivas för en 
bedömning av människorättseffekterna av 
såväl migrationssamarbete med 
tredjeländer som gränskontrollåtgärder, 
däribland Frontex och Eurosur. 
Parlamentet betonar att respekten för de 
mänskliga rättigheterna måste integreras 

och övervakas i all verksamhet som 

bedrivs av Frontex. 

186. Europaparlamentet uppmanar EU att 
se till att förhandlingarna om och 
genomförandet av alla avtal om 
migrationssamarbete och återtagande med 
tredjeländer respekterar internationella 
mänskliga rättigheter, flyktingrätt och 
internationell sjörätt, och begär att få höras 
innan avtalen ingås. Parlamentet begär att 
en större insyn säkerställs i förhandlingarna 
om sådana avtal och att 
övervakningsmekanismer införlivas för en 
bedömning av människorättseffekterna av 
såväl migrationssamarbete med 
tredjeländer som gränskontrollåtgärder, 
däribland Frontex och Eurosur. 
Parlamentet betonar att de mänskliga 
rättigheterna måste spela en viktig roll på 

migrations- och asylområdet. Därför 

kräver parlamentet att Frontex ombud för 

grundläggande fri- och rättigheter och 

utbildningsspecialisterna vid Europeiska 

stödkontoret för asylfrågor ges den 

finansiering som krävs för att de ska 

kunna såväl fullgöra sina utvärderings- 

och övervakningsuppdrag som ta fram 

bästa praxis.  

Or. en 
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Cristian Dan Preda 
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Betänkande A8-0023/2015 
Pier Antonio Panzeri 
Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och EU:s politik på 
området 
2014/2216(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 187 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

187. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en oberoende 
utvärdering av migrations- och 
gränskontrollprogrammen i EU och i 
tredjeländer för att föreslå 
förbättringsåtgärder för att motverka 
människorättskränkningar. 

187. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en fortlöpande 
utvärdering av migrations- och 
gränskontrollprogrammen i EU och i 
tredjeländer i syfte att föreslå 
förbättringsåtgärder för att motverka 
människorättskränkningar samt för att dela 

med sig av bästa praxis. 

Or. en 
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Förslag till resolution 
Punkt 190 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

190. Europaparlamentet fördömer den 

växande kriminaliseringen av irreguljär 

migration inom EU, vilken sker på 

bekostnad av de berörda människornas 

mänskliga rättigheter, och efterlyser med 
kraft ett omedelbart införande av de 
människorättsgarantier som krävs samt 
efterlevnadsmekanismer och mekanismer 
för ansvarsutkrävande. 

190. Europaparlamentet fördömer 
grymheten hos dem som gör sig skyldiga 

till människohandel och som således för 

egen vinnings skull utnyttjar flyktingars 

lidande. Parlamentet efterlyser en bättre 

modell för lagliga asylmöjligheter samt 

kraftfullare åtgärder mot hänsynslösa 

människohandlare och personer som 

bedriver organiserad brottslighet. 
Parlamentet efterlyser med kraft ett 
omedelbart upprätthållande av de 
människorättsgarantier som krävs samt 
efterlevnadsmekanismer och mekanismer 
för ansvarsutkrävande. 

Or. en 

 
 


