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Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Viegas, Ángela Vallina  

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på 

området 

2015/2229(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 54a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  54a. Europaparlamentet upprepar sitt stöd 

till att det tas med människorättsklausuler 

i internationella avtal mellan EU och 

tredjeländer. Parlamentet framhåller dock 

att man misslyckats med att ta med 

klausulerna i handelsavtal med 

tredjeländer, eftersom dessa avtal rentav 

har kunnat leda till kränkningar av 

grundläggande ekonomiska och sociala 

rättigheter och bland annat till att de 

berörda befolkningarna har utarmats och 

att transnationella företag har köpt upp 

resurserna. Det måste dessutom införas 

mekanismer för förhandskontroll som ska 

genomföras före ingåendet av ett ramavtal 

och utgöra att villkor för att avtalet ska 

kunna ingås, såsom ett grundläggande 

inslag i detta. Det måste även införas 

mekanismer för efterhandskontroll för att 

man ska kunna bemöta överträdelser av 

nämnda klausuler med konkreta 

påföljder, i yttersta fall upphävande av de 

berörda avtalen. Parlamentet anser att 

man utöver dessa klausuler behöver 

införa nya samarbetsformer som 

möjliggör ekonomisk och social 

utveckling i tredjeländer i 

överensstämmelse med befolkningens 
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behov. 

Or. fr 



 

AM\1081337SV.doc  PE573.401v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.12.2015 A8-0344/8 

Ändringsförslag  8 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina  

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på 

området 

2015/2229(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 57a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  57a. Europaparlamentet bekräftar än en 

gång att EU-företag med verksamhet i 

tredjeländer fullständigt bör rätta sig efter 

internationella människorättsnormer. 

Medlemsstaterna uppmanas således att se 

till att de företag som omfattas av deras 

nationella rätt inte åsidosätter de 

mänskliga rättigheterna eller sociala eller 

hälso- eller miljörelaterade normer som 

gäller för dem då de startar eller bedriver 

verksamhet i ett tredjeland. 

Kommissionen och medlemsstaterna 

uppmanas att vidta lämpliga åtgärder mot 

europeiska företag som inte respekterar 

dessa normer eller som inte på ett 

tillfredsställande sätt kompenserar offren 

för sådana människorättskränkningar 

som direkt eller indirekt omfattas av deras 

ansvar.  

Or. fr 
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Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 
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för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på 

området 

2015/2229(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 63a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  63a. Europaparlamentet beklagar djupt 

vilken negativ inverkan den finansiella 

och ekonomiska krisen, statsskuldkrisen 

och de budgetrestriktioner som påförts 

har haft på folkets ekonomiska, 

medborgerliga, sociala och kulturella 

rättigheter, i och med att följderna ofta 

blivit ökad arbetslöshet, fattigdom och 

otrygga arbets- och levnadsvillkor, samt 

utestängning och isolering, särskilt i de 

medlemsstater som antagit ekonomiska 

anpassningsprogram. Parlamentet 

framhåller att FN flera gånger har 

kritiserat EU-institutionernas hantering 

av skuldfrågan och dess konsekvenser för 

de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 

beklagar djupt att nästan inga 

medlemsstater röstade för FN:s resolution 

av den 10 september 2015, där det bland 

annat erkänns att alla länder har rätt att 

omstrukturera sina statsskulder. 

Or. fr 
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Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 
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Betänkande A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på 

området 

2015/2229(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 67a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  67a. Europaparlamentet noterar det 

vägledningsdokument om 

terroristbekämpning som sammanställts 

av utrikestjänsten och kommissionen och 

godkänts av rådet. Parlamentet beklagar 

djupt att politiken för 

terrorismbekämpning används som en 

förevändning för att införa rent restriktiv 

politik som omfattar alla medborgare och 

kränker de grundläggande fri- och 

rättigheterna. Parlamentet kräver 

betydande förebyggande åtgärder och 

uttrycker sin oro över att oberoende 

kontrollmekanismer inte ägnas tillräcklig 

uppmärksamhet. 

Or. fr 
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Betänkande A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på 

området 

2015/2229(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 69a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  69a. Europaparlamentet påminner om att 

flyktingkrisen är ett globalt problem och 

att det idag enligt UNHCR finns 

60 miljoner flyktingar och fördrivna 

personer i världen. Parlamentet uttrycker 

sin solidaritet med de talrika flyktingar 

och migranter som utsätts för allvarliga 

människorättskränkningar när de flyr 

från konflikter, förtryckarregimer samt 

laglösa och nödställda områden. 

Parlamentet fördömer att dessa 

människor faller offer för våldsamt 

förtryck från nätverk för illegal 

invandring och människohandel, för vilka 

många offentliga myndigheter har direkt 

eller indirekt ansvar. Parlamentet 

påminner om att EU och dess 

medlemsstater har ett ansvar för 

flyktingar och migranter som försöker fly 

från krig, kaos, ekonomisk misär, svält 

och död. Parlamentet uttrycker även sin 

djupa sorg över de tragiska dödfallen 

bland människor som söker asyl i EU. 

Parlamentet varnar unionen och dess 

medlemsstater för att bygga murar som 

underblåser människohandeln, och 

beklagar att det inte finns tillräckliga 

möjligheter till säker och laglig inresa i 
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EU. 

Or. fr 
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Betänkande A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på 

området 

2015/2229(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 70 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

70. Europaparlamentet betonar att de 

bakomliggande orsakerna till 

migrationsströmmar akut måste åtgärdas 

och att man därför måste gripa sig an 

flyktingkrisens yttre dimension, bland 

annat genom att finna varaktiga 

lösningar på konflikter i vårt grannskap, 

genom att bygga upp samarbete och 

partnerskap med berörda tredjeländer 

samt genom EU:s utrikespolitik. 

Parlamentet understryker att det behövs ett 

heltäckande och människorättsbaserat 

tillvägagångssätt när det gäller migration, 

och uppmanar EU att stärka sitt samarbete 

med FN och dess organ, regionala 

organisationer, regeringar och icke-statliga 

organisationer, för att åtgärda de 

bakomliggande orsakerna till 

migrationsströmmar och förbättra 

situationen i flyktingläger i närheten av 

konfliktområden. Parlamentet uppmanar 

än en gång EU att se till att alla avtal om 

migrationssamarbete och återtagande som 

ingås med tredjeländer respekterar 

folkrätten. Parlamentet påminner om att en 

global migrationsstrategi är nära 

förknippad med utvecklingspolitik och 

humanitär politik, däribland inrättandet 

70. Europaparlamentet betonar att den 

aktuella krisen måste ges svar som bygger 

på solidaritetsprinciperna och på en 

heltäckande strategi som främjar säker 

och laglig migration och till fullo 

respekterar mänskliga rättigheter och 

grundläggande värden. EU och dess 

medlemsstater uppmanas att verka för 

fred och att förkasta våldsamma 

interventioner. Parlamentet understryker 

att det behövs ett heltäckande och 

människorättsbaserat tillvägagångssätt när 

det gäller migration, och uppmanar EU att 

samarbeta med FN, regionala 

organisationer, regeringar och icke-statliga 

organisationer. Parlamentet påminner om 

att detta heltäckande tillvägagångssätt 

även omfattar humanitärt bistånd och 

utvecklingsbistånd. 
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av humanitära korridorer och utfärdandet 

av visum av humanitära skäl, liksom 

andra utrikespolitiska strategier. 

Parlamentet noterar uppdraget Eunavfor 

Med, som utförs i Medelhavsområdet av 

EU-ländernas sjöstridskrafter mot 

människosmugglare och 

människohandlare. Parlamentet betonar 

även det akuta behovet av att utveckla en 

kraftfullare politik på unionsnivå för att 

ta itu med de trängande frågorna rörande 

migranter och flyktingar och finna en 

effektiv, rättvis och hållbar mekanism för 

bördefördelning bland medlemsstaterna. 

Parlamentet understryker de åtgärder som 

kommissionen föreslog den 

9 september 2015 för att åtgärda 

flyktingkrisen, t.ex. den planerade 

översynen av Dublinförordningen. 

Or. fr 
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Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på 

området 

2015/2229(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 71 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

71. Europaparlamentet uppmanar EU och 

medlemsstaterna att utöka sitt stöd för 

kampen mot människohandel genom 

utrikespolitiken, med särskilt fokus på 

skydd av offer och i synnerhet 

minderåriga. Parlamentet är starkt av den 

åsikten att EU bör förstärka samarbetet 

med tredjeländer och andra relevanta 

aktörer för att utbyta bästa praxis och 

bidra till att upplösa internationella 

nätverk för människohandel. Parlamentet 

upprepar att alla EU-medlemsstater måste 

genomföra EU:s direktiv om 

förebyggande och bekämpande av 

människohandel och om skydd av dess 

offer
1
 och strategin för utrotande av 

människohandel 2012–2016
2
. 

71. Europaparlamentet är bekymrat över 

att man under förhandlingar om 

migrationspolitiken allt oftare knyter 

samman utvecklingspolitik och avtal om 

återtagande och återvändande. 

Parlamentet fördömer särskilt de 

pågående förhandlingarna med länder 

som flagrant kränker de mänskliga 

rättigheterna, t.ex. Turkiet, Sudan och 

Eritrea. Parlamentet vill därför att alla 

återtagandeavtal med länder som inte 

respekterar de grundläggande mänskliga 

rättigheterna ska upphävas. Parlamentet 

avvisar alla försök till externalisering av 

EU:s migrationspolitik och fördömer i 

detta sammanhang medlemsstaternas och 

kommissionens förslag om att inrätta 

asylprövnings- eller förvarsenheter i 

tredjeländer. Medlemsstaterna uppmanas 

att respektera den internationella 

principen om ”non-refoulement” av 

asylsökande. Parlamentet kräver med 

eftertryck att särskilda åtgärder vidtas för 

att säkerställa skydd av utsatta grupper, i 

synnerhet personer med funktionshinder, 

ensamkommande minderåriga samt unga 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:sv:PDF  

2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:sv:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN
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kvinnor.  

Or. fr



 

AM\1081337SV.doc  PE573.401v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 


