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4.3.2015 A8-0023/8 

Ändringsförslag  8 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 1a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet understryker 

folkets oförytterliga rätt till 

självbestämmande utan yttre inblandning 

från tredjeländers sida i det politiska, 

ekonomiska och sociala livet. Parlamentet 

varnar åter EU och medlemsstaterna för 

att människorättsfrågan utnyttjas, vilket 

skulle skada EU:s egen trovärdighet. 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/9 

Ändringsförslag  9 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 3a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet uppmärksammar 

att den aktuella systemkrisen har en 

allvarlig social inverkan på 

befolkningarna inom och utanför EU och 

konstaterar att de olika besparingsplaner 

som antagits av EU och andra 

internationella institutioner, såsom IMF, 

har lett till en försämring särskilt av 

medborgerliga fri- och rättigheter samt 

sociala och demokratiska rättigheter och 

avsevärt försämrat levnadsvillkoren, 

särskilt för de mest utsatta och sårbara. 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/10 

Ändringsförslag  10 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 106 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

106. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att ta 
kraftfulla initiativ för att förbättra 
tillgången till rättslig prövning för personer 
som fallit offer för 
människorättskränkningar med anknytning 
till företags verksamhet utanför EU. 
Parlamentet betonar även att man måste 
införa effektiva motåtgärder för att straffa 
företag som gör sig skyldiga till 
människorättskränkningar och ge dem som 
blivit utsatta för kränkningar möjlighet till 
rättslig prövning. 

106. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att ta 
kraftfulla initiativ för att förbättra 
tillgången till rättslig prövning för personer 
som fallit offer för 
människorättskränkningar med anknytning 
till företags verksamhet utanför EU, 
särskilt inom områdena miljö, markrofferi 

och utvinning av naturresurser. 
Parlamentet betonar även att man måste 
införa effektiva motåtgärder för att straffa 
företag som gör sig skyldiga till 
människorättskränkningar och ge dem som 
blivit utsatta för kränkningar möjlighet till 
rättslig prövning. Kommissionen 
uppmanas att särskilt vidta sådana 

åtgärder som är nödvändiga gentemot 

europeiska företag som inte på ett 

tillfredsställande sätt gottgör personer 

som fallit offer för olyckor som företagen 

direkt eller indirekt bär ansvaret för. 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/11 

Ändringsförslag  11 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 117 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

117. Europaparlamentet är oroat över det 
ökande antalet och spridningen av 
övervaknings-, bevaknings-, censurerings- 
och filtreringstekniker. Dessa tekniker 
utgör ett allt större hot mot människorätts- 
och demokratiaktivister i länder med 
enväldiga regimer och ger även upphov till 
svåra frågor om rätten till integritet i 
demokratiska länder, även om de används 
under förevändning av legitima ändamål, 
såsom terrorism- eller brottsbekämpning 
samt skydd av nationens säkerhet. 

117. Europaparlamentet är oroat över det 
ökande antalet och spridningen av 
övervaknings-, bevaknings-, censurerings- 
och filtreringstekniker. Dessa tekniker 
utgör ett allt större hot mot människorätts- 
och demokratiaktivister i länder med 
enväldiga regimer och ger även upphov till 
svåra frågor om rätten till integritet i 
demokratiska länder, även om de används 
under förevändning av legitima ändamål, 
såsom terrorism- eller brottsbekämpning 
samt skydd av nationens säkerhet. 
Parlamentet konstaterar att sådana 

åtgärder leder till ett ökat förtryck av 

människorättsförsvarare, journalister och 

mer allmänt aktörer i det civila samhället 

genom en allt mer generaliserad 

registrering av befolkningen utan att 

åtgärdernas ändamålsenlighet bevisas. 

Parlamentet beklagar djupt EU:s förslag 

till PNR-avtal med tredjeländer eftersom 

dessa avtal inte följer EU:s bestämmelser 

om skydd av personuppgifter. 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/12 

Ändringsförslag  12 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 117a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 117a. Europaparlamentet anser att det 

klimat av straffrihet som omgärdar CIA:s 

program har gjort att kränkningarna av 

de mänskliga rättigheterna inom ramen 

för EU:s och USA:s politik för 

terroristbekämpning har kunnat fortgå, 

vilket visas av masspionaget inom den 

amerikanska säkerhetstjänsten NSA:s 

övervakningsprogram. Parlamentet 

kräver att förhandlingarna om ett 

transatlantiskt partnerskap för handel och 

investeringar med USA och alla avtal om 

samarbete med det landet på området för 

terrorbekämpning omedelbart ska 

avbrytas och ställas in så länge som 

unionsmedborgarnas rättigheter inte kan 

garanteras. 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/13 

Ändringsförslag  13 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 135a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 135a. Europaparlamentet menar att våldet 

mot kvinnor även har en psykologisk 

form, som tar sig uttryck i en 

underordnad ställning i samhället och 

spridning av bilder som är förnedrande 

för kvinnor. Parlamentet betonar att 

kommissionens och medlemsstaternas roll 

på detta område, både inom och utanför 

EU, måste vara inriktad på att bekämpa 

våld mot kvinnor i alla dess former – vare 

sig det är fysiskt, psykiskt, socialt eller 

ekonomiskt – men också på att främja 

könsneutral utbildning av pojkar och 

flickor alltifrån tidigaste ålder samt på att 

bekämpa könsstereotyper. 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/14 

Ändringsförslag  14 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 183a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 183a. Parlamentet fördömer starkt EU:s, 

medlemsstaternas och partnerländernas 

uppenbara oförmåga att upprätthålla 

rätten till asyl och sjöräddning. 

Parlamentet kritiserar 

återtagandeavtalen, särskilt det faktum att 

ingåendet av dem är en förutsättning för 

ingåendet av andra avtal, däribland 

utvecklingsavtal, med tredjeländer.  

Parlamentet anser att denna 

migrationspolitik visar på förutfattade 

meningar om folken i sydliga länder. 

Parlamentet efterlyser en politik med 

viseringsliberalisering för medborgare i 

sydliga länder och särskilt länder som 

genomgår en demokratisk övergång, 

t.ex. Tunisien, samt genomförande av en 

politik för vidarebosättning i samtliga 

medlemsstater. 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/15 

Ändringsförslag  15 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 193a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 193a. Europaparlamentet uppmanar EU 

och medlemsstaterna att ge högsta 

prioritet till millennieutvecklingsmålen i 

sin inrikespolitik och i sina förbindelser 

med tredjeländer. Parlamentet betonar att 

dessa mål, särskilt när det gäller utrotning 

av fattigdomen, allas tillgång till 

utbildning och jämställdhet mellan könen, 

endast kan nås genom ett införande och 

en förstärkning av offentliga tjänster som 

är tillgängliga för alla. 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/16 

Ändringsförslag  16 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 183 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

183. Europaparlamentet fördömer antalet 
omkomna till havs i Medelhavet, närmare 
bestämt 3 000 personer under 2013 enligt 
beräkningarna i rapporten Fatal Journeys 
från Internationella organisationen för 
migration (IOM), vilket gör detta hav till 
det farligaste området i världen för 
irreguljär migration. Parlamentet är mycket 
djupt oroat över rapporterna om 
människorättsbrott mot migranter och 
asylsökande på väg till EU. Parlamentet 
uppmanar unionen och medlemsstaterna 

att samarbeta med FN, regionala 

mekanismer, regeringar och icke-statliga 

organisationer för att ta itu med dessa 

frågor. Parlamentet betonar det akuta 

behovet att utveckla en kraftfullare, mer 

integrerad och i högre grad 

solidaritetsbaserad politik på unionsnivå 

för att ta itu med de trängande frågorna 

rörande migranter, flyktingar och 

asylsökande på ett sätt som är förenligt 

med både internationell 

människorättslagstiftning och människors 

grundläggande värde, och uppmanar EU 

att upprätta ett gemensamt europeiskt 

asylsystem och garantera ändamålsenliga 

gemensamma normer för 

mottagandeförfaranden i hela unionen 

183. Europaparlamentet fördömer antalet 
omkomna till havs i Medelhavet, närmare 
bestämt 3 000 personer under 2013 enligt 
beräkningarna i rapporten Fatal Journeys 
från Internationella organisationen för 
migration (IOM), vilket gör detta hav till 
det farligaste området i världen för 
irreguljär migration. Parlamentet är mycket 
djupt oroat över rapporterna om 
människorättsbrott mot migranter och 
asylsökande på väg till EU. EU och dess 
medlemsstater uppmanas att äntligen 

vidta de åtgärder som är nödvändiga för 

att undsätta nödställda migranter till sjöss 

och få slut på massdöden. EU och dess 

medlemsstater påminns om sina 

internationella förpliktelser när det gäller 

sök- och räddningsinsatser till sjöss.  

Parlamentet understryker i detta avseende 

att principen om ”non-refoulement”, som 

slås fast i den europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna, måste 

respekteras på europeiskt och 

internationellt vatten. Parlamentet 

påminner om att kommissionen har åtagit 

sig att anta en verklig övergripande 

migrationsstrategi inom EU genom att 

lägga fram förslag om att ta fram säkra 
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för att skydda ensamkommande barn och 

de mest utsatta. Vice ordföranden/den 

höga representanten, 

kommissionsledamoten med ansvar för 

migration, inrikes frågor och 

medborgarskap samt utrikestjänsten 

uppmanas att utöka samarbetet och 

främja en rättvis bördefördelning bland 

medlemsstaterna även när det gäller att ta 

emot och säkerställa vidarebosättning av 

flyktingar och bidra till eftersökning och 

räddning av migranter som befinner sig i 

fara till sjöss när de försöker ta sig till 

EU. Parlamentet påminner i detta 

sammanhang om att principen om ”non-

refoulement”, som upprätthålls av 

Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna, måste respekteras på 

europeiskt och internationellt vatten. 

Parlamentet påminner om kommissionens 

åtagande att utveckla adekvata kanaler 

för laglig migration. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att fullt 
ut genomföra EU:s nya gemensamma 
asylpaket och den gemensamma 
migrationslagstiftningen. Medlemsstaterna 
uppmanas att delta i 

vidarebosättningsprogram och främja 

utvecklingen av de regionala 

skyddsprogrammen i de mest utsatta 

områdena. Den irreguljära migrationens 

underliggande orsaker måste bekämpas. 

Parlamentet uppmuntrar utrikestjänsten 

och medlemsstaterna att ägna stor 

uppmärksamhet åt länder där 

människohandel eller 

människosmuggling har sitt ursprung 

samt åt transit- och destinationsländer. 

Parlamentet uppmanar vice 

ordföranden/den höga representanten att 

ytterligare stärka unionens yttre 

dimension genom att samarbeta med 

ursprungs- och transitländerna, inklusive 

EU:s partnerländer, särskilt i 

Medelhavsområdet, att systematiskt ta upp 

dessa problem såväl i de politiska 

dialogerna med de berörda länderna som 

i offentliga uttalanden och att främja 

och lagliga vägar för att få skydd i 

Europa. Parlamentet framhåller hur 

viktigt det är att snarast inrätta 

humanitära visum och att ta fram nya 

möjligheter till laglig migration, så att 

folk inte längre måste riskera livet för att 

nå Europa. Det är angeläget att snarast 

skapa en mer solidarisk politik på EU- 

och medlemsstatsnivå. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att fullt 
ut genomföra EU:s nya gemensamma 
asylpaket och den gemensamma 
migrationslagstiftningen. Kommissionen 
uppmanas att uppmuntra 

medlemsstaterna att delta mer aktivt i 

vidarebosättningsprogram. Parlamentet 
vänder sig kraftfullt mot att 

bekämpningen av människohandel eller 

människosmuggling blir ett 

förhandlingsobjekt mellan unionen, 

medlemsstaterna och tredjeländerna. 

Parlamentet påminner om att detta 

samarbete inte får inverka menligt på de 

rättigheter som män, kvinnor och barn 

har att söka skydd i EU och inte heller får 

bidra till ökade kränkningar av 

migranternas och de asylsökandes 

grundläggande rättigheter. I detta 

avseende har parlamentet stora 

betänkligheter mot ett närmare samarbete 

med vissa tredjeländer, särskilt med 

länderna på Afrikas horn inom ramen för 

Khartoumprocessen. 
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närmaste möjliga samarbete med dessa 

länder för att spränga olagliga nätverk för 

smuggling av migranter och bekämpa 

illegala maffiaorganisationer som skor sig 

på människohandel och 

människosmuggling. 

Or. fr 

 
 


