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Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. henleder opmærksomheden på 
tilfælde af forfølgelse og 
forskelsbehandling med relation til 
etnicitet, nationalitet, socialklasse, kaste, 
religion, tro, sprog, alder, køn, seksuel 
orientering og kønsidentitet, som stadig er 
udbredt i mange lande og samfund; er 
alvorligt bekymret over de stadig mere 
intolerante og hadfyldte reaktioner over for 
personer, der er ofre for disse 
menneskerettighedskrænkelser; opfordrer 
til, at de ansvarlige for disse krænkelser 
stilles til regnskab;

11. henleder opmærksomheden på 
tilfælde af forfølgelse og 
forskelsbehandling med relation til 
etnicitet, nationalitet, socialklasse, kaste, 
religion, tro, sprog, alder, køn og seksuel 
orientering, som stadig er udbredt i mange 
lande og samfund; er alvorligt bekymret 
over de stadig mere intolerante og 
hadfyldte reaktioner over for personer, der 
er ofre for disse 
menneskerettighedskrænkelser; opfordrer 
til, at de ansvarlige for disse krænkelser 
stilles til regnskab;
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12. bemærker, at antallet af personer, 
der blev tvangsfordrevet i 2018, oversteg 
70 millioner, heraf 26 millioner flygtninge, 
41 millioner internt fordrevne og 3,5 
millioner asylansøgere10; bemærker 
endvidere, at der er ca. 12 millioner 
statsløse personer i verden; mener, at krige, 
konflikter, terrorisme, vold, politisk 
undertrykkelse, forfølgelse på grund af 
religion eller tro, fattigdom samt vand- og 
fødevareusikkerhed øger risikoen for nye 
konflikter og yderligere fordrivelse af 
befolkningsgrupper; anerkender, at de 
miljømæssige konsekvenser af 
klimaforandringerne, såsom mere 
begrænset adgang til sikkert drikkevand, 
kan forværre fordrivelsen af 
befolkningsgrupper;

_________________
10UNHCR – rapporten Global Trends 2018 
(19. juni 2019).

12. bemærker, at antallet af personer, 
der blev tvangsfordrevet i 2018, oversteg 
70 millioner, heraf 26 millioner flygtninge, 
41 millioner internt fordrevne og 3,5 
millioner asylansøgere10; bemærker 
endvidere, at der er ca. 12 millioner 
statsløse personer i verden; mener, at krige, 
konflikter, terrorisme, vold, politisk 
undertrykkelse, forfølgelse på grund af 
religion eller tro, fattigdom samt vand- og 
fødevareusikkerhed øger risikoen for nye 
konflikter og yderligere fordrivelse af 
befolkningsgrupper; anerkender, at de 
miljømæssige konsekvenser af 
klimaforandringerne, såsom mere 
begrænset adgang til sikkert drikkevand, 
kan forværre fordrivelsen af 
befolkningsgrupper; fremhæver behovet 
for at støtte en "ret til at forblive i sit 
hjemland";
_________________
10 UNHCR – rapporten Global Trends 2018 
(19. juni 2019).
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Punkt 14
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14. understreger, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme både online og offline er 
centrale elementer i modstandsdygtige, 
demokratiske samfund; fordømmer, at 
legitime mål såsom terrorbekæmpelse, 
statens sikkerhed og retshåndhævelse 
misbruges med henblik på at begrænse 
ytringsfriheden; fordømmer brugen af 
mediepropaganda og desinformation mod 
mindretal; opfordrer til, at der indføres de 
bedst mulige beskyttelsesforanstaltninger 
mod hadefulde ytringer og radikalisering, 
desinformationskampagner og fjendtlig 
propaganda, navnlig dem, der stammer 
fra autoritære stater og ikke-statslige 
aktører, såsom terrorgrupper, ved at der 
udvikles en retlig ramme på både EU-plan 
og internationalt plan for imødegåelse af 
hybride trusler, herunder cyber- og 
informationskrigsførelse, uden at der gås 
på kompromis med de grundlæggende 
rettigheder; minder om, at medierne bør 
afspejle en mangfoldighed af forskellige 
holdninger og støtte og overholde 
princippet om ikkeforskelsbehandling; 
understreger i denne forbindelse, at 
personer, der tilhører mindretal, bør have 
lige adgang til radio- og TV-medier, 
herunder på deres eget sprog;

14. understreger, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme både online og offline er 
centrale elementer i modstandsdygtige, 
demokratiske samfund; fordømmer, at 
legitime mål såsom terrorbekæmpelse, 
statens sikkerhed og retshåndhævelse 
misbruges med henblik på at begrænse 
ytringsfriheden; minder om, at medierne 
bør afspejle en mangfoldighed af 
forskellige holdninger og støtte og 
overholde princippet om 
ikkeforskelsbehandling; understreger i 
denne forbindelse, at personer, der tilhører 
mindretal, bør have lige adgang til radio- 
og TV-medier, herunder på deres eget 
sprog;
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17. bemærker betydningen af 
Parlamentets beslutninger om krænkelser 
af menneskerettighederne, demokratiet og 
retsstatsprincippet såvel som af arbejdet i 
Underudvalget om Menneskerettigheder; 
henstiller på det kraftigste, at 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 
styrker deres samarbejde med 
Parlamentets Underudvalg om 
Menneskerettigheder, således at det bliver 
i stand til at deltage i den fremtidige 
handlingsplan og overvåge dens 
gennemførelse; opfordrer EU-
Udenrigstjenesten til regelmæssigt at 
forelægge Parlamentet rapporter om de 
opfølgende foranstaltninger, den har 
truffet i forbindelse med alle uopsættelige 
beslutninger og/eller henstillinger 
desangående;

udgår
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Punkt 43

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. opfordrer EU og dets 
medlemsstater til fortsat at skabe alliancer 
og styrke samarbejdet med en bred vifte af 
lande og regionale organisationer med 
henblik på at opnå en positiv forandring 
hvad angår religions- eller trosfrihed, 
navnlig i konfliktområder, hvor 
trossamfund, som f.eks. de kristne i 
Mellemøsten, er mest udsatte; støtter fuldt 
ud EU's praksis med at stille sig i spidsen 
for tematiske resolutioner i FN's 
Menneskerettighedsråd og om religions- og 
trosfrihed i FN's Generalforsamling;

43. opfordrer EU og dets 
medlemsstater til fortsat at skabe alliancer 
og styrke samarbejdet med en bred vifte af 
lande og regionale organisationer med 
henblik på at opnå en positiv forandring 
hvad angår religions- eller trosfrihed, 
navnlig i konfliktområder, hvor 
trossamfund er mest udsatte, og samtidig 
sikre særlig og langvarig støtte til kristne i 
Mellemøsten og undlade at indgå 
forpligtelser, der vil skade disse kristne 
befolkningsgrupper; støtter fuldt ud EU's 
praksis med at stille sig i spidsen for 
tematiske resolutioner i FN's 
Menneskerettighedsråd og om religions- og 
trosfrihed i FN's Generalforsamling;
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56. fremhæver det presserende behov 
for at tackle de grundlæggende årsager til 
migrationsstrømmene, såsom krige, 
konflikter, autoritære regimer, forfølgelse, 
irregulære migrationsnetværk, 
menneskehandel, smugling, fattigdom, 
økonomisk ulighed og klimaforandringer, 
og for at finde langsigtede løsninger 
baseret på respekten for 
menneskerettighederne og den 
menneskelige værdighed; understreger, at 
det er nødvendigt at skabe lovlige kanaler 
og veje til migration og fremme frivillig 
tilbagesendelse, hvor det er muligt, 
herunder i overensstemmelse med 
princippet om non-refoulement;

56. fremhæver det presserende behov 
for at tackle de grundlæggende årsager til 
migrationsstrømmene, såsom krige, 
konflikter, autoritære regimer, forfølgelse, 
irregulære migrationsnetværk, 
immigrationsincitamenter, 
menneskehandel, smugling, fattigdom, 
økonomisk ulighed og klimaforandringer, 
og for at finde langsigtede løsninger 
baseret på respekten for 
menneskerettighederne og den 
menneskelige værdighed og etablere 
faciliteter til frivillig tilbagesendelse;
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