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Thierry Mariani
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Betänkande A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Årsrapport 2018 om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens 
politik på området
(2019/2125(INI))

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet vill 
uppmärksamma de fall av förföljelse och 
diskriminering som rör etnicitet, 
nationalitet, samhällsklass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön, sexuell 
läggning och könsidentitet som fortfarande 
pågår i många länder och samhällen. 
Parlamentet är allvarligt bekymrat över de 
allt mer intoleranta och hatfyllda 
reaktionerna mot personer som utsätts för 
sådana människorättskränkningar. 
Parlamentet begär att de personer som bär 
ansvaret för dessa kränkningar ska ställas 
till svars.

11. Europaparlamentet vill 
uppmärksamma de fall av förföljelse och 
diskriminering som rör etnicitet, 
nationalitet, samhällsklass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön och sexuell 
läggning som fortfarande pågår i många 
länder och samhällen. Parlamentet är 
allvarligt bekymrat över de allt mer 
intoleranta och hatfyllda reaktionerna mot 
personer som utsätts för sådana 
människorättskränkningar. Parlamentet 
begär att de personer som bär ansvaret för 
dessa kränkningar ska ställas till svars.
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Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet noterar att 
antalet tvångsförflyttade människor under 
2018 översteg 70 miljoner, däribland 
26 miljoner flyktingar, 41 miljoner 
internflyktingar och 3,5 miljoner 
asylsökande. Parlamentet konstaterar att 
det dessutom finns cirka 12 miljoner 
statslösa personer runt om i världen. 
Parlamentet anser att krig, konflikter, 
terrorism, våld, politiskt förtryck, 
förföljelse på grund av religion eller 
övertygelse, fattigdom och osäker vatten-
 och livsmedelsförsörjning, underblåser 
riskerna för nya konflikter och fler 
folkförflyttningar. Parlamentet erkänner att 
klimatförändringarnas konsekvenser för 
miljön, såsom en mer begränsad tillgång 
till säkert dricksvatten, kan öka 
folkförflyttningarna.

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

12. Europaparlamentet noterar att 
antalet tvångsförflyttade människor under 
2018 översteg 70 miljoner, däribland 
26 miljoner flyktingar, 41 miljoner 
internflyktingar och 3,5 miljoner 
asylsökande. Parlamentet konstaterar att 
det dessutom finns cirka 12 miljoner 
statslösa personer runt om i världen. 
Parlamentet anser att krig, konflikter, 
terrorism, våld, politiskt förtryck, 
förföljelse på grund av religion eller 
övertygelse, fattigdom och osäker vatten- 
och livsmedelsförsörjning, underblåser 
riskerna för nya konflikter och fler 
folkförflyttningar. Parlamentet erkänner att 
klimatförändringarnas konsekvenser för 
miljön, såsom en mer begränsad tillgång 
till säkert dricksvatten, kan öka 
folkförflyttningarna. Parlamentet 
understryker behovet av att stödja en ”rätt 
att stanna kvar i sitt hemland”.
_________________
10 UNHCR – rapporten Global Trends 2018 
(19 juni 2019).
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Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet betonar att 
yttrande- och åsiktsfriheten samt mediernas 
mångfald, både på och utanför internet, 
utgör kärnan i stabila demokratiska 
samhällen. Parlamentet fördömer 
utnyttjandet av legitima mål, såsom 
terrorismbekämpning, statens säkerhet och 
brottsbekämpning, för att inskränka 
yttrandefriheten. Parlamentet fördömer 
mediepropaganda och falsk information 
mot minoriteter. Parlamentet efterlyser ett 
införande av bästa möjliga garantier mot 
hatpropaganda och radikalisering, 
desinformationskampanjer och fientlig 
propaganda, särskilt sådana med ursprung 
i auktoritära stater och bland icke-statliga 
aktörer, såsom terroristgrupper, genom att 
man utvecklar en rättslig ram på både 
EU-nivå och internationell nivå för att 
hantera hybridhot, däribland it- och 
informationskrigföring, utan att ge avkall 
på de grundläggande rättigheterna. 
Parlamentet påminner om att medierna bör 
återspegla många olika åsikter och bör stödja 
och följa principen om icke-diskriminering. 
Parlamentet betonar i detta avseende att 
personer som tillhör minoriteter bör ha 
icke-diskriminerande tillgång till etermedier, 
även på sitt eget språk.

14. Europaparlamentet betonar att 
yttrande- och åsiktsfriheten samt mediernas 
mångfald, både på och utanför internet, 
utgör kärnan i stabila demokratiska 
samhällen. Parlamentet fördömer 
utnyttjandet av legitima mål, såsom 
terrorismbekämpning, statens säkerhet och 
brottsbekämpning, för att inskränka 
yttrandefriheten. Parlamentet påminner om 
att medierna bör återspegla många olika 
åsikter och bör stödja och följa principen 
om icke-diskriminering. Parlamentet 
betonar i detta avseende att personer som 
tillhör minoriteter bör ha 
icke-diskriminerande tillgång till 
etermedier, även på sitt eget språk.
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Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet noterar 
betydelsen av sina resolutioner om brott 
mot mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstaten och av det arbete som 
underutskottet för mänskliga rättigheter 
utför. Parlamentet rekommenderar starkt 
att kommissionen och utrikestjänsten 
utökar sina kontakter med parlamentets 
underutskott för mänskliga rättigheter, 
för att underutskottet aktivt ska kunna 
delta i den framtida handlingsplanen och 
bevaka dess genomförande. Parlamentet 
uppmanar utrikestjänsten att ge 
parlamentet regelbundna rapporter om 
alla uppföljningsåtgärder som 
utrikestjänsten vidtagit med anledning av 
de brådskande resolutionerna och/eller 
rekommendationerna på detta område.

utgår
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Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet begär att EU 
och dess medlemsstater fortsätter att bilda 
allianser och stärka samarbetet med många 
olika länder och regionala organisationer 
för att åstadkomma positiva förändringar 
när det gäller religions- och trosfrihet, 
i synnerhet i konfliktområden där 
trossamfund, såsom kristna i Mellanöstern, 
är särskilt utsatta. Parlamentet ger sitt 
fulla stöd till den ledande roll som EU 
brukar inta i samband med tematiska 
resolutioner i FN:s råd för mänskliga 
rättigheter, och vad gäller religions- och 
trosfrihet i FN:s generalförsamling.

43. Europaparlamentet begär att EU 
och dess medlemsstater fortsätter att bilda 
allianser och stärka samarbetet med många 
olika länder och regionala organisationer 
för att åstadkomma positiva förändringar 
när det gäller religions- och trosfrihet, 
i synnerhet i konfliktområden där 
trossamfund är som mest utsatta, samtidigt 
som särskilt och varaktigt stöd för kristna 
i Mellanöstern säkerställs, och inga 
åtaganden görs som skulle kunna skada 
dessa kristna samfund. Parlamentet ger 
sitt fulla stöd till den ledande roll som EU 
brukar inta i samband med tematiska 
resolutioner i FN:s råd för mänskliga 
rättigheter, och vad gäller religions- och 
trosfrihet i FN:s generalförsamling.
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Förslag till resolution
Punkt 56

Förslag till resolution Ändringsförslag

56. Europaparlamentet betonar det akuta 
behovet av att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till migrationsströmmar, såsom 
krig, konflikter, auktoritära regimer, 
förföljelse, nätverk för irreguljär migration, 
människohandel, smuggling, fattigdom, 
ekonomisk ojämlikhet och 
klimatförändringar, och att hitta långsiktiga 
lösningar som bygger på respekt för 
mänskliga rättigheter och människans 
värdighet. Parlamentet understryker 
behovet av att skapa lagliga kanaler och 
vägar för migration och underlätta 
frivilligt återvändande, där så är möjligt, 
även i enlighet med principen om 
”non-refoulement”.

56. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, såsom krig, 
konflikter, auktoritära regimer, förföljelse, 
nätverk för irreguljär migration, incitament 
för invandring, människohandel, 
smuggling, fattigdom, ekonomisk 
ojämlikhet och klimatförändringar, och att 
hitta långsiktiga lösningar som bygger på 
respekt för mänskliga rättigheter och 
människans värdighet och att införa 
möjligheter till frivilligt återvändande.
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