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Ändringsförslag 227
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att fortsätta att 
noggrant övervaka sådan utveckling som 
inverkar negativt på samhällsstyrningen 
och på det civila samhällets utrymme i 
världen, och att med alla lämpliga medel 
systematiskt svara på politiska åtgärder och 
lagändringar som företas av auktoritära 
regeringar och som syftar till att 
undergräva styrelseformer som bygger på 
grundläggande demokratiska principer och 
att begränsa utrymmet för det civila 
samhället. Parlamentet anser att samverkan 
mellan kommissionen, utrikestjänsten och 
parlamentet bör stärkas i denna fråga.

16. Europaparlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att fortsätta att 
noggrant övervaka sådan utveckling som 
inverkar negativt på den demokratiska 
samhällsstyrningen och på det civila 
samhällets utrymme i världen, utan 
undantag, och att med alla lämpliga medel 
systematiskt svara på politiska åtgärder och 
lagändringar som företas av auktoritära 
regeringar och som syftar till att 
undergräva styrelseformer som bygger på 
grundläggande demokratiska principer och 
att begränsa utrymmet för det civila 
samhället. Parlamentet anser att samverkan 
mellan kommissionen, utrikestjänsten och 
parlamentet bör stärkas i denna fråga. 
Parlamentet välkomnar det ovärderliga 
stöd som tillhandahållits organisationer i 
det civila samhället över hela världen 
inom ramen för det europeiska 
instrumentet för demokrati och mänskliga 
rättigheter, som fortsätter att utgöra 
Europeiska unionens främsta instrument 
för genomförandet av dess externa 
människorättspolitik. Parlamentet begär 
ytterligare förstärkning av finansieringen 
till det civila samhället och de mänskliga 
rättigheterna inom ramen för det 
nästkommande globala instrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 228
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till resolution
Punkt 16
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Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att fortsätta att 
noggrant övervaka sådan utveckling som 
inverkar negativt på samhällsstyrningen 
och på det civila samhällets utrymme i 
världen, och att med alla lämpliga medel 
systematiskt svara på politiska åtgärder och 
lagändringar som företas av auktoritära 
regeringar och som syftar till att 
undergräva styrelseformer som bygger på 
grundläggande demokratiska principer och 
att begränsa utrymmet för det civila 
samhället. Parlamentet anser att 
samverkan mellan kommissionen, 
utrikestjänsten och parlamentet bör 
stärkas i denna fråga.

16. Europaparlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att fortsätta att 
noggrant övervaka sådan utveckling som 
inverkar negativt på samhällsstyrningen 
och på det civila samhällets utrymme i 
världen, och att med alla lämpliga medel 
systematiskt svara på politiska åtgärder och 
lagändringar som företas av auktoritära 
regeringar och som syftar till att 
undergräva styrelseformer som bygger på 
grundläggande demokratiska principer och 
att begränsa utrymmet för det civila 
samhället.

Or. en

Ändringsförslag 229
Thierry Mariani, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att fortsätta att 
noggrant övervaka sådan utveckling som 
inverkar negativt på samhällsstyrningen 
och på det civila samhällets utrymme i 
världen, och att med alla lämpliga medel 
systematiskt svara på politiska åtgärder och 
lagändringar som företas av auktoritära 
regeringar och som syftar till att 
undergräva styrelseformer som bygger på 
grundläggande demokratiska principer och 
att begränsa utrymmet för det civila 
samhället. Parlamentet anser att 
samverkan mellan kommissionen, 
utrikestjänsten och parlamentet bör 
stärkas i denna fråga.

16. Europaparlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att fortsätta att 
noggrant övervaka sådan utveckling som 
inverkar negativt på samhällsstyrningen 
och på det civila samhällets utrymme i 
världen, och att med alla lämpliga medel 
systematiskt svara på politiska åtgärder och 
lagändringar som företas av auktoritära 
regeringar och som syftar till att 
undergräva styrelseformer som bygger på 
grundläggande demokratiska principer och 
att begränsa utrymmet för det civila 
samhället.
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Or. fr

Ändringsförslag 230
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet ogillar att 
människor i många länder förvägras 
rätten att demonstrera på ett fredligt sätt 
genom juridiska, administrativa och 
andra åtgärder som t.ex. våldsamma 
ingripanden mot demonstrationer, 
trakasserier och godtyckliga 
frihetsberövanden. Parlamentet betonar 
att hundratals fredliga demonstranter 
greps under 2018, och att många av dem 
utsattes för misshandel och godtyckliga 
frihetsberövanden och tvingades att betala 
höga böter för rättegångar under vilka 
processrättsliga miniminormer inte 
garanterades. Parlamentet kräver att 
rätten till mötes- och föreningsfrihet samt 
yttrandefrihet, vilka garanteras av 
internationella normer och FN:s fördrag, 
respekteras och uppmanar regeringarna 
att inte utöva våld mot fredliga 
demonstranter.

Or. en

Ändringsförslag 231
Andrius Kubilius

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet beklagar att 
beslutet att låta Ryska federationens 
delegation återvända till Europarådets 
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parlamentariska församling inte har 
kopplats till de verkliga framstegen på 
människorättsområdet i Ryssland och i de 
territorier som ockuperas eller 
kontrolleras av ryska styrkor. Parlamentet 
erinrar om att Ryssland är bundet av sina 
internationella åtaganden som medlem i 
Europarådet.

Or. en

Ändringsförslag 232
Janina Ochojska

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet framhåller 
behovet att upprätthålla dialogen och 
samarbetet med icke-statliga 
organisationer och det civila samhället, 
vilket är av avgörande betydelse för en 
fortsatt positiv utveckling och respekt för 
de mänskliga rättigheterna och 
demokratin.

Or. pl

Ändringsförslag 233
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Parlamentet förpliktigar sig att 
främja större transparens i de 
demokratiska processerna, särskilt vad 
gäller finansieringen av politiska och 
enfrågebaserade kampanjer som bedrivs 
av olika icke-statliga aktörer2a.
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__________________
2a Rådets slutsatser om demokrati, som 
antogs av rådet vid dess 3720:e möte den 
14 oktober 2019.

Or. en

Ändringsförslag 234
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar 
sambandet mellan å ena sidan ökningen av 
människorättskränkningar och den 
utbredda straffriheten samt å andra sidan 
det bristande ansvarstagandet i regioner 
och länder som härjats av konflikter eller 
som präglas av politiskt motiverad 
skrämseltaktik, diskriminering, trakasserier 
och övergrepp, bortföranden, våldsamt 
polisarbete, godtyckliga gripanden och fall 
av tortyr.

17. Europaparlamentet betonar 
sambandet mellan å ena sidan ökningen av 
människorättskränkningar och den 
utbredda straffriheten samt å andra sidan 
det bristande ansvarstagandet i regioner 
och länder som härjats av konflikter eller 
som präglas av politiskt motiverad 
skrämseltaktik, diskriminering, trakasserier 
och övergrepp, godtyckliga gripanden, fall 
där människor torteras och dödas. 
Parlamentet efterlyser stödåtgärder som 
syftar till att bekämpa straffrihet och 
främja ansvarsutkrävande, särskilt i de 
regioner där straffriheten belönar dem 
som bär det största ansvaret och gör 
offren maktlösa.

Or. en

Ändringsförslag 235
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar 17. Europaparlamentet betonar 
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sambandet mellan å ena sidan ökningen av 
människorättskränkningar och den 
utbredda straffriheten samt å andra sidan 
det bristande ansvarstagandet i regioner 
och länder som härjats av konflikter eller 
som präglas av politiskt motiverad 
skrämseltaktik, diskriminering, trakasserier 
och övergrepp, bortföranden, våldsamt 
polisarbete, godtyckliga gripanden och fall 
av tortyr.

sambandet mellan å ena sidan ökningen av 
människorättskränkningar och den 
utbredda straffriheten samt å andra sidan 
det bristande ansvarstagandet i regioner 
och länder som härjats av konflikter eller 
som präglas av politiskt motiverad 
skrämseltaktik, diskriminering, trakasserier 
och övergrepp, bortföranden, våldsamt 
polisarbete, godtyckliga gripanden och fall 
där människor torteras och dödas. 
Parlamentet efterlyser stödåtgärder som 
syftar till att bekämpa straffrihet och 
främja ansvarsutkrävande, särskilt i de 
regioner där straffriheten belönar dem 
som bär det största ansvaret och gör 
offren maktlösa.

Or. en

Ändringsförslag 236
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar 
sambandet mellan å ena sidan ökningen av 
människorättskränkningar och den 
utbredda straffriheten samt å andra sidan 
det bristande ansvarstagandet i regioner 
och länder som härjats av konflikter eller 
som präglas av politiskt motiverad 
skrämseltaktik, diskriminering, trakasserier 
och övergrepp, bortföranden, våldsamt 
polisarbete, godtyckliga gripanden och fall 
av tortyr.

17. Europaparlamentet betonar 
sambandet mellan å ena sidan ökningen av 
människorättskränkningar och den 
utbredda straffriheten samt å andra sidan 
det bristande ansvarstagandet i regioner 
och länder som härjats av konflikter eller 
som präglas av politiskt motiverad 
skrämseltaktik, diskriminering, trakasserier 
och övergrepp, bortföranden, våldsamt 
polisarbete, godtyckliga gripanden och fall 
av tortyr, i synnerhet mot personer som 
tillhör etniska minoriteter, rasminoriteter, 
religiösa, politiska eller kulturella 
minoriteter.

Or. en
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Ändringsförslag 237
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Isabel Santos, 
Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar 
sambandet mellan å ena sidan ökningen av 
människorättskränkningar och den 
utbredda straffriheten samt å andra sidan 
det bristande ansvarstagandet i regioner 
och länder som härjats av konflikter eller 
som präglas av politiskt motiverad 
skrämseltaktik, diskriminering, trakasserier 
och övergrepp, bortföranden, våldsamt 
polisarbete, godtyckliga gripanden och fall 
av tortyr.

17. Europaparlamentet betonar 
sambandet mellan å ena sidan ökningen av 
människorättskränkningar och den 
utbredda straffriheten samt å andra sidan 
det bristande ansvarstagandet i regioner 
och länder som härjats av konflikter eller 
som präglas av politiskt motiverad 
skrämseltaktik, diskriminering, trakasserier 
och övergrepp, bortföranden, våldsamt 
polisarbete, godtyckliga gripanden och fall 
av tortyr. Parlamentet betonar också att i 
konflikter är det ofta minoriteter och 
marginaliserade grupper som drabbas 
särskilt hårt.

Or. en

Ändringsförslag 238
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar 
sambandet mellan å ena sidan ökningen av 
människorättskränkningar och den 
utbredda straffriheten samt å andra sidan 
det bristande ansvarstagandet i regioner 
och länder som härjats av konflikter eller 
som präglas av politiskt motiverad 
skrämseltaktik, diskriminering, trakasserier 
och övergrepp, bortföranden, våldsamt 
polisarbete, godtyckliga gripanden och fall 
av tortyr.

17. Europaparlamentet betonar 
sambandet mellan å ena sidan ökningen av 
människorättskränkningar och den 
utbredda straffriheten samt å andra sidan 
det bristande ansvarstagandet i regioner 
och länder som härjats av konflikter eller 
som präglas av politiskt motiverad 
skrämseltaktik, diskriminering, trakasserier 
och övergrepp, bortföranden, våldsamt 
polisarbete, godtyckliga gripanden och fall 
av tortyr. Parlamentet betonar också att i 
konflikter är det ofta minoriteter och 
marginaliserade grupper som drabbas 
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särskilt hårt.

Or. en

Ändringsförslag 239
Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, 
Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, 
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar 
sambandet mellan å ena sidan ökningen av 
människorättskränkningar och den 
utbredda straffriheten samt å andra sidan 
det bristande ansvarstagandet i regioner 
och länder som härjats av konflikter eller 
som präglas av politiskt motiverad 
skrämseltaktik, diskriminering, trakasserier 
och övergrepp, bortföranden, våldsamt 
polisarbete, godtyckliga gripanden och fall 
av tortyr.

17. Europaparlamentet betonar 
sambandet mellan å ena sidan ökningen av 
människorättskränkningar och den 
utbredda straffriheten samt å andra sidan 
det bristande ansvarstagandet i regioner 
och länder som härjats av konflikter eller 
som präglas av politiskt motiverad 
skrämseltaktik, diskriminering, trakasserier 
och övergrepp, bortföranden, våldsamt 
polisarbete, godtyckliga gripanden och fall 
av tortyr. Parlamentet betonar också att i 
konflikter är det ofta minoriteter och 
marginaliserade grupper som drabbas 
särskilt hårt.

Or. en

Ändringsförslag 240
Bert-Jan Ruissen

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar 
sambandet mellan å ena sidan ökningen av 
människorättskränkningar och den 
utbredda straffriheten samt å andra sidan 
det bristande ansvarstagandet i regioner 
och länder som härjats av konflikter eller 

17. Europaparlamentet betonar 
sambandet mellan å ena sidan ökningen av 
människorättskränkningar och den 
utbredda straffriheten samt å andra sidan 
det bristande ansvarstagandet i regioner 
och länder som härjats av konflikter eller 
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som präglas av politiskt motiverad 
skrämseltaktik, diskriminering, trakasserier 
och övergrepp, bortföranden, våldsamt 
polisarbete, godtyckliga gripanden och fall 
av tortyr.

som präglas av politiskt motiverad 
skrämseltaktik, diskriminering, trakasserier 
och övergrepp, bortföranden, våldsamt 
polisarbete, godtyckliga gripanden och fall 
av tortyr. Parlamentet kräver att 
nationella mekanismer för 
ansvarsutkrävande utreds för att åtgärda 
detta bristande ansvarstagande och bidra 
till rättvisa, dialog och försoning i dessa 
länder.

Or. en

Ändringsförslag 241
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet uppmanar EU 
och dess medlemsstater att använda hela 
sin politiska tyngd för att förhindra att 
handlingar som kan betraktas som 
folkmord, krigsförbrytelser eller brott mot 
mänskligheten inträffar, att agera på ett 
effektivt och samordnat sätt om sådana 
brott inträffar, att mobilisera alla 
nödvändiga resurser för att ställa samtliga 
ansvariga inför rätta, att hjälpa offren 
och att stödja stabiliserings- och 
försoningsprocesser. Parlamentet 
uppmanar världssamfundet att inrätta 
instrument som kan minimera gapet 
mellan varning och reaktion, såsom 
EU:s system för tidig varning, för att 
förhindra uppkomst, återuppkomst och 
upptrappning av våldsamma konflikter.

Or. en

Ändringsförslag 242
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet erinrar om 
sina resolutioner i vilka kritik riktats mot 
särskilda ansvarsområden för konflikter 
som under 2018 har skördat hundratals 
barns liv som ett led i avsiktliga angrepp 
mot civilbefolkningen och humanitär 
infrastruktur. Parlamentet uppmanar med 
kraft EU:s medlemsstater att avstå från 
att sälja vapen och alla typer av militär 
utrustning till samtliga parter i konflikter.

Or. en

Ändringsförslag 243
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet erinrar om 
sina resolutioner i vilka kritik riktats mot 
särskilda ansvarsområden för konflikter 
som under 2018 har skördat hundratals 
barns liv, i avsiktliga angrepp mot 
civilbefolkningen och humanitär 
infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 244
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet uppmanar 
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EU:s alla medlemsstater att strikt följa 
EU:s uppförandekod för vapenexport och 
särskilt att stoppa alla överföringar av 
vapen samt övervaknings- och 
underrättelseutrustning med vilka 
regeringar kan förtrycka de mänskliga 
rättigheterna, i synnerhet i samband med 
en väpnad konflikt. Parlamentet betonar 
att några av EU:s medlemsstater hör till 
de största vapenexportörerna i världen, 
och anser att det är nödvändigt att 
tillämpa och stärka internationella 
normer för vapenförsäljning för att 
förhindra att någon EU-medlemsstat eller 
något europeiskt företag direkt eller 
indirekt medverkar till en upptrappning 
av våld och finansieringen av arméer eller 
grupper som är inblandade i 
människorättskränkningar. Parlamentet 
motsätter sig kraftigt en eventuell ny 
inriktning på Gusp i riktning mot en 
ytterligare militarisering som leder till ett 
exklusivt starkare NATO, och anser att 
EU:s politik enbart ska vara inriktad på 
fred och konfliktlösning.

Or. en

Ändringsförslag 245
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet påminner om 
att kriterium två i den gemensamma 
ståndpunkten 944/2008/Gusp föreskriver 
att EU:s medlemsstater ska behandla 
varje ansökan om vapenexportlicens med 
beaktande av bestämmelselandets respekt 
för de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet beklagar djupt de många fall 
av bristande respekt från 
EU-medlemsstaternas sida avseende detta 
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kriterium. Parlamentet efterlyser en 
reform av bedömningsprocessen för 
vapenexportprojekt, särskilt genom 
införande av en riskbedömning på 
grundval av den allmänna situationen i 
landet, så att försiktighetsprincipen kan 
införas. Parlamentet rekommenderar 
även att diskussioner inleds om att 
utvidga kriterium två till att omfatta 
indikatorer för demokratisk 
samhällsstyrning, vilket skulle kunna 
bidra till att ytterligare skydd mot 
oavsedda negativa konsekvenser av 
vapenexport inrättas. Parlamentet 
vidhåller att EU:s medlemsstater måste 
skapa full insyn i och regelbundet 
rapportera om sina vapenöverföringar.

Or. en

Ändringsförslag 246
Bettina Vollath

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet fördömer i 
starkast möjliga ordalag det anfallskrig 
som Turkiet inlett mot norra och östra 
Syrien i strid med internationell rätt, 
särskilt användningen av förbjudna 
vapen, den turkiska arméns samarbete 
med terrormiliser och den tillhörande 
tvångsförflyttningen av kurder, armenier, 
syrianer/araméer och andra etniska och 
religiösa grupper i regionen, och 
uppmanar EU att svara på Turkiets 
agerande med ett strikt vapenembargo och 
kännbara ekonomiska sanktioner. 
Parlamentet uppmanar i detta 
sammanhang EU att helhjärtat verka inte 
bara för ett tillbakadragande för den 
turkiska ockupationsarmén och dess 
allierade milisstyrkor från Afrin, utan 
även för att den befolkning som 
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tvångsförflyttats under 2018 ska kunna 
återvända och erhålla gottgörelse.

Or. de

Ändringsförslag 247
Bettina Vollath

Förslag till resolution
Punkt 17b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17b. Europaparlamentet uppmanar 
världssamfundet att på politisk och 
internationell nivå officiellt erkänna 
folkmord, t.ex. på yazidierna i den 
irakiska regionen Sinjar i augusti 2014, 
och att tillhandahålla stöd och åtgärder 
för såväl rättslig uppföljning av dessa 
brott som återuppbyggnad av regionen, 
samt – exempelvis genom civila 
observatörsuppdrag – säkerställa att 
ytterligare och jämförbar förföljelse i 
folkmordsomfattning förhindras i Irak 
och Syrien framöver.

Or. de

Ändringsförslag 248
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet välkomnar 
EU:s insatser till främjande av 
Romstadgans allmängiltighet under året 
2018, då man firade 20-årsdagen av dess 
antagande, och bekräftar sitt orubbliga stöd 
för Internationella brottmålsdomstolen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
utrikestjänsten att undersöka olika sätt och 

18. Europaparlamentet välkomnar 
EU:s insatser till främjande av 
Romstadgans allmängiltighet under året 
2018, då man firade 20-årsdagen av dess 
antagande, och bekräftar sitt orubbliga stöd 
för Internationella brottmålsdomstolen. 
Parlamentet uppmanar EU och 
medlemsstaterna att uppmuntra samtliga 
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införa nya verktyg för att hjälpa de offer 
som utsatts för brott mot den 
internationella människorätten och 
humanitära rätten att få tillgång till 
internationell rättvisa och att få upprättelse 
och gottgörelse.

medlemsstater i FN att ratificera och 
tillämpa Romstadgan för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och är bestört 
över att vissa stater dragit sig ur stadgan 
eller hotat med att göra detta. Parlamentet 
uppmanar även alla de länder som 
undertecknat Romstadgan att samordna 
och samarbeta med ICC. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
utrikestjänsten att undersöka olika sätt och 
införa nya verktyg för att hjälpa de offer 
som utsatts för brott mot den 
internationella människorätten och 
humanitära rätten att få tillgång till 
internationell rättvisa och att få upprättelse 
och gottgörelse.

Or. en

Ändringsförslag 249
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet välkomnar 
EU:s insatser till främjande av 
Romstadgans allmängiltighet under året 
2018, då man firade 20-årsdagen av dess 
antagande, och bekräftar sitt orubbliga stöd 
för Internationella brottmålsdomstolen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
utrikestjänsten att undersöka olika sätt och 
införa nya verktyg för att hjälpa de offer 
som utsatts för brott mot den 
internationella människorätten och 
humanitära rätten att få tillgång till 
internationell rättvisa och att få upprättelse 
och gottgörelse.

18. Europaparlamentet välkomnar 
EU:s insatser till främjande av 
Romstadgans allmängiltighet under året 
2018, då man firade 20-årsdagen av dess 
antagande, och bekräftar sitt orubbliga stöd 
för Internationella brottmålsdomstolen. 
Parlamentet begär att befintliga medel 
omfördelas för att tillhandahålla stöd till 
organisationer som samlar in, bevarar 
och skyddar bevis – digitalt eller på annat 
sätt – för de brott som begåtts av olika 
parter i konflikter, i syfte att underlätta 
åtal mot dem på internationell nivå. 
EU:s medlemsstater och nätverk mot 
folkmord uppmanas att stödja 
FN:s utredningsgrupp i arbetet med att 
samla in, bevara och lagra bevis på brott 
som begåtts av IS i Irak, särskilt i fråga 
om folkmordet på kristna och yazidier. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
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utrikestjänsten att undersöka olika sätt och 
införa nya verktyg för att hjälpa de offer 
som utsatts för brott mot den 
internationella människorätten och 
humanitära rätten att få tillgång till 
internationell rättvisa och att få upprättelse 
och gottgörelse.

Or. en

Ändringsförslag 250
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet välkomnar 
EU:s insatser till främjande av 
Romstadgans allmängiltighet under året 
2018, då man firade 20-årsdagen av dess 
antagande, och bekräftar sitt orubbliga stöd 
för Internationella brottmålsdomstolen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
utrikestjänsten att undersöka olika sätt och 
införa nya verktyg för att hjälpa de offer 
som utsatts för brott mot den 
internationella människorätten och 
humanitära rätten att få tillgång till 
internationell rättvisa och att få upprättelse 
och gottgörelse.

18. Europaparlamentet välkomnar 
EU:s insatser till främjande av 
Romstadgans allmängiltighet under året 
2018, då man firade 20-årsdagen av dess 
antagande, och bekräftar sitt orubbliga stöd 
för Internationella brottmålsdomstolen. 
Parlamentet uppmanar EU och 
medlemsstaterna att systematiskt stödja 
brottmålsdomstolens undersökningar, 
utredningar och beslut och vidta de 
åtgärder som krävs för att förhindra fall 
av bristande samarbete med denna 
domstol. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
undersöka olika sätt och införa nya verktyg 
för att hjälpa de offer som utsatts för brott 
mot den internationella människorätten och 
humanitära rätten att få tillgång till 
internationell rättvisa och att få upprättelse 
och gottgörelse.

Or. fr

Ändringsförslag 251
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet välkomnar 
EU:s insatser till främjande av 
Romstadgans allmängiltighet under året 
2018, då man firade 20-årsdagen av dess 
antagande, och bekräftar sitt orubbliga stöd 
för Internationella brottmålsdomstolen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
utrikestjänsten att undersöka olika sätt och 
införa nya verktyg för att hjälpa de offer 
som utsatts för brott mot den 
internationella människorätten och 
humanitära rätten att få tillgång till 
internationell rättvisa och att få upprättelse 
och gottgörelse.

18. Europaparlamentet välkomnar 
EU:s insatser till främjande av 
Romstadgans allmängiltighet under året 
2018, då man firade 20-årsdagen av dess 
antagande, och bekräftar sitt orubbliga stöd 
för Internationella brottmålsdomstolen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
utrikestjänsten att undersöka olika sätt och 
införa nya verktyg för att hjälpa de offer 
som utsatts för brott mot den 
internationella människorätten och 
humanitära rätten att få tillgång till 
internationell rättvisa och att få upprättelse 
och gottgörelse, bland annat genom att 
bygga upp medlemsstaternas kapacitet, 
men även genom att få tredjeländer att 
tillämpa principen om universell 
jurisdiktion i sina nationella rättssystem.

Or. en

Ändringsförslag 252
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet välkomnar 
EU:s insatser till främjande av 
Romstadgans allmängiltighet under året 
2018, då man firade 20-årsdagen av dess 
antagande, och bekräftar sitt orubbliga stöd 
för Internationella brottmålsdomstolen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
utrikestjänsten att undersöka olika sätt och 
införa nya verktyg för att hjälpa de offer 
som utsatts för brott mot den 
internationella människorätten och 
humanitära rätten att få tillgång till 
internationell rättvisa och att få upprättelse 

18. Europaparlamentet välkomnar 
EU:s insatser till främjande av 
Romstadgans allmängiltighet under året 
2018, då man firade 20-årsdagen av dess 
antagande, och bekräftar sitt orubbliga stöd 
för Internationella brottmålsdomstolen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
utrikestjänsten att undersöka olika sätt och 
införa nya verktyg för att hjälpa de offer 
som utsatts för brott mot den 
internationella människorätten och 
humanitära rätten att få tillgång till 
internationell rättvisa och att få upprättelse 
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och gottgörelse. och gottgörelse. Parlamentet noterar att 
den internationella rätten för närvarande 
är utsatt för allvarliga påfrestningar och 
det är bekymrat över att till följd av dess 
omfattande jurisdiktion är endast 122 av 
FN:s 193 medlemsstater medlemmar av 
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) 
och endast 38 av dem har ratificerat 
Kampalaändringen, som ger ICC 
befogenheter att lagföra aggressionsbrott.

Or. en

Ändringsförslag 253
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, 
Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet är fast 
övertygat om att problemet med straffrihet 
helt klart har visat sig vara en central 
fråga och uppmanar därför 
utrikestjänsten och kommissionen att 
införliva en ambitiös strategi för denna 
fråga inom EU:s tredje handlingsplan för 
mänskliga rättigheter och demokrati. På 
samma sätt rekommenderar parlamentet 
starkt inrättandet av ett europeiskt 
observatorium för förebyggande, 
ansvarsutkrävande och bekämpning av 
straffrihet som skulle kunna koppla 
samman befintliga mekanismer för 
ansvarsutkrävande (t.ex. EU:s system för 
tidig varning, förebyggande av folkmord, 
genomförande av skyldigheten att skydda, 
förfaranden för ansvarsutkrävande och 
övergångsrättvisa efter konflikter), 
uppföljning av parlamentets resolutioner 
om fall av kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, demokratin och rättsstaten 
(så kallade brådskande resolutioner, 
i enlighet med artikel 144, tidigare 
artikel 135 i arbetsordningen), ökad 
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medvetenhet om orapporterade situationer 
och kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, inbegripet de känsligaste 
frågorna (t.ex. utomrättsliga avrättningar 
och påtvingade försvinnanden), som 
överbryggar klyftan mellan mekanismer 
och offer och bidrar till att genomföra 
mål nr 16 för hållbar utveckling om 
fredliga och inkluderande samhällen samt 
ökar profileringen och synligheten för 
EU:s engagemang ytterligare i denna 
fråga.

Or. en

Ändringsförslag 254
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet är fast 
övertygat om att problemet med straffrihet 
helt klart har visat sig vara en central 
fråga och uppmanar därför 
utrikestjänsten och kommissionen att 
införliva en ambitiös strategi för denna 
fråga inom EU:s tredje handlingsplan för 
mänskliga rättigheter och demokrati. På 
samma sätt rekommenderar parlamentet 
starkt inrättandet av ett europeiskt 
observatorium för förebyggande, 
ansvarsutkrävande och bekämpning av 
straffrihet som skulle kunna koppla 
samman befintliga mekanismer för 
ansvarsutkrävande som EU:s system för 
tidig varning, förebyggande av folkmord, 
genomförande av skyldigheten att skydda, 
förfaranden för ansvarsutkrävande och 
övergångsrättvisa efter konflikter. Detta 
skulle också kunna bidra till att öka 
medvetenheten om orapporterade 
situationer och kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet de 
känsligaste frågorna som utomrättsliga 
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avrättningar och påtvingade 
försvinnanden, som överbryggar klyftan 
mellan mekanismer och offer och bidrar 
till att genomföra mål nr 16 för hållbar 
utveckling om fredliga och inkluderande 
samhällen. Det europeiska observatoriet 
för förebyggande, ansvarsutkrävande och 
bekämpning av straffrihet skulle kunna 
öka profileringen och synligheten för 
EU:s engagemang ytterligare i denna 
fråga.

Or. en

Ändringsförslag 255
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet fördömer i 
skarpaste ordalag samtliga fruktansvärda 
brott och kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna som begåtts av statliga och 
icke-statliga aktörer, bl.a. mot 
medborgare som fredligt utövat sina 
mänskliga rättigheter. Parlamentet är 
bestört över det stora antalet begångna 
brott, däribland mord, tortyr, våldtäkt, 
slaveri och sexuellt slaveri, rekrytering av 
barnsoldater, påtvingade religiösa 
omvändelser och systematiskt dödande 
som riktar sig mot religiösa och etniska 
minoriteter. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen EU och medlemsstaterna 
att bekämpa folkmord, brott mot 
mänskligheten och krigsförbrytelser, och 
att se till att förövarna ställs inför rätta.

Or. en

Ändringsförslag 256
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet upprepar att 
det är viktigt med andra 
nyckelmekanismer som syftar till att få 
slut på straffriheten, däribland 
användningen av universell jurisdiktion, 
och uppmanar medlemsstaterna att anta 
den lagstiftning som behövs. Parlamentet 
upprepar sin uppmaning till 
vice ordföranden/den höga 
representanten att utse en särskild 
representant för EU med ansvar för 
internationell humanitär rätt och 
internationell rättskipning och att ge 
denna representant mandat att främja, 
integrera och företräda EU:s åtagande att 
bekämpa straffrihet.

Or. en

Ändringsförslag 257
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 18b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18b. Europaparlamentet fördömer 
angrepp på sjukhus och skolor, vilka är 
förbjudna enligt internationell rätt, och 
konstaterar att sådana handlingar kan 
utgöra allvarliga överträdelser av 
Genèvekonventionerna från 1949 och 
krigsförbrytelser enligt Romstadgan för 
ICC. Parlamentet är övertygat om att 
bevarandet av vård- och 
utbildningsinrättningar som neutrala, 
skyddade utrymmen under väpnade 
konflikter måste säkerställas med hjälp av 
öppna, oberoende och opartiska 
utredningar av de brutala angrepp som 
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har utförts, och genom att man uppnår ett 
verkligt ansvarsutkrävande av alla 
inblandade parter för de brott som har 
begåtts.

Or. en

Ändringsförslag 258
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 18b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18b. Europaparlamentet påminner om 
att 2018 ställde sig EU bakom 
resolutionen om Jemen, i vilken man 
pekade på att ansvaret för den 
humanitära krisen, särskilt i samband 
med att hundratals barn miste livet när 
staden al-Hudayda intogs, ligger både på 
huthistyrkorna och koalitionen under 
ledning av Saudiarabien och Förenade 
Arabemiraten. Parlamentet uppmanar 
med kraft EU:s medlemsstater att avstå 
från att sälja vapen och alla typer av 
militär utrustning till Saudiarabien, 
Förenade Arabemiraten eller någon 
medlem av den internationella 
koalitionen, samt till den jemenitiska 
regeringen och andra parter i konflikten.

Or. en

Ändringsförslag 259
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar de 
inledande diskussionerna i rådet om 

utgår
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inrättandet av en EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner, den så 
kallade Magnitskijlistan, som möjliggör 
riktade sanktioner mot personer som 
medverkar i allvarliga 
människorättskränkningar.

Or. en

Ändringsförslag 260
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar de 
inledande diskussionerna i rådet om 
inrättandet av en EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner, den så 
kallade Magnitskijlistan, som möjliggör 
riktade sanktioner mot personer som 
medverkar i allvarliga 
människorättskränkningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 261
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar de 
inledande diskussionerna i rådet om 
inrättandet av en EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner, den så 
kallade Magnitskijlistan, som möjliggör 
riktade sanktioner mot personer som 
medverkar i allvarliga 

19. Europaparlamentet noterar de 
inledande sonderande diskussionerna i 
rådet om inrättandet av en eventuell global 
EU-mekanism för människorättsliga 
sanktioner, som möjliggör riktade 
sanktioner mot personer som medverkar i 
allvarliga människorättskränkningar, men 
noterar samtidigt att inget politiskt beslut 
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människorättskränkningar. har tagits i frågan.

Or. en

Ändringsförslag 262
Radosław Sikorski

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar de 
inledande diskussionerna i rådet om 
inrättandet av en EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner, den så 
kallade Magnitskijlistan, som möjliggör 
riktade sanktioner mot personer som 
medverkar i allvarliga 
människorättskränkningar.

19. Europaparlamentet efterlyser en 
EU-mekanism för människorättsliga 
sanktioner, den så kallade Magnitskijlistan, 
som möjliggör riktade sanktioner mot 
personer som medverkar i allvarliga 
människorättskränkningar.

Or. en

Ändringsförslag 263
Andrius Kubilius

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar de 
inledande diskussionerna i rådet om 
inrättandet av en EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner, den så 
kallade Magnitskijlistan, som möjliggör 
riktade sanktioner mot personer som 
medverkar i allvarliga 
människorättskränkningar.

19. Europaparlamentet uppmanar 
eftertryckligen rådet att så snart som 
möjligt anta den EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner som 
Europaparlamentet har efterfrågat vid 
flera tillfällen, den så kallade 
Magnitskijlistan, som möjliggör riktade 
sanktioner mot personer som medverkar i 
allvarliga människorättskränkningar.

Or. en
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Ändringsförslag 264
Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar de 
inledande diskussionerna i rådet om 
inrättandet av en EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner, den så 
kallade Magnitskijlistan, som möjliggör 
riktade sanktioner mot personer som 
medverkar i allvarliga 
människorättskränkningar.

19. Europaparlamentet välkomnar de 
inledande diskussionerna i rådet om 
inrättandet av en EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner och 
uppmanar eftertryckligen till att man 
följer de EU-medlemsstaters exempel 
(Estland, Lettland, Litauen och Förenade 
kungariket) som redan har infört den så 
kallade Magnitskijlistan, som möjliggör 
riktade sanktioner mot personer som 
medverkar i allvarliga 
människorättskränkningar.

Or. en

Ändringsförslag 265
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar de 
inledande diskussionerna i rådet om 
inrättandet av en EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner, den så 
kallade Magnitskijlistan, som möjliggör 
riktade sanktioner mot personer som 
medverkar i allvarliga 
människorättskränkningar.

19. Europaparlamentet välkomnar de 
inledande diskussionerna i rådet om 
inrättandet av en EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner som 
möjliggör riktade sanktioner mot personer 
som medverkar i allvarliga 
människorättskränkningar. Parlamentet 
uppmanar dock eftertryckligen rådet att 
snabbt anta den lagstiftning som behövs, 
och påpekar att parlamentet redan 
uttryckt sitt stöd för mekanismen i mars 
2019.

Or. en
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Ändringsförslag 266
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar de 
inledande diskussionerna i rådet om 
inrättandet av en EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner, den så 
kallade Magnitskijlistan, som möjliggör 
riktade sanktioner mot personer som 
medverkar i allvarliga 
människorättskränkningar.

19. Europaparlamentet välkomnar de 
inledande diskussionerna i rådet om 
inrättandet av en EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner som 
möjliggör riktade sanktioner mot personer 
som medverkar i allvarliga 
människorättskränkningar. Parlamentet 
betonar vikten av att detta system följer 
EU:s mekanism för rättslig prövning.

Or. en

Ändringsförslag 267
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar de 
inledande diskussionerna i rådet om 
inrättandet av en EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner, den så 
kallade Magnitskijlistan, som möjliggör 
riktade sanktioner mot personer som 
medverkar i allvarliga 
människorättskränkningar.

19. Europaparlamentet välkomnar de 
inledande diskussionerna i rådet om 
inrättandet av en EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner, som 
möjliggör riktade sanktioner mot personer 
som medverkar i allvarliga 
människorättskränkningar.

Or. en

Ändringsförslag 268
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar de 
inledande diskussionerna i rådet om 
inrättandet av en EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner, den så 
kallade Magnitskijlistan, som möjliggör 
riktade sanktioner mot personer som 
medverkar i allvarliga 
människorättskränkningar.

19. Europaparlamentet välkomnar de 
inledande diskussionerna i rådet om 
inrättandet av en EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner, den så 
kallade Magnitskijlistan, som möjliggör 
riktade sanktioner mot personer som 
medverkar i allvarliga 
människorättskränkningar. Parlamentet 
uppmanar rådet att påskynda sina 
diskussioner så att denna mekanism kan 
inrättas med tillräckliga resurser snarast 
möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 269
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
rådet att ägna särskild uppmärksamhet åt 
människorättssituationen i de olagligt 
ockuperade territorierna i länderna inom 
det östliga partnerskapet och att vidta 
effektiva åtgärder i syfte att förhindra 
allvarliga människorättskränkningar på 
plats, däribland kränkningen av rätten till 
liv, begränsning av rörelsefriheten och 
diskriminering på grund av etnisk 
tillhörighet.

Or. en
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Ändringsförslag 270
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Punkt 19b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19b. Parlamentet påminner i detta 
avseende om sin resolution av den 
14 juni 2018 om georgiska ockuperade 
territorier tio år efter den ryska 
invasionen (2018/2741(RSP)) och 
upprepar att det är nödvändigt att EU och 
dess medlemsstater vidtar restriktiva 
åtgärder mot personer som ingår i den så 
kallade Otchozoria Tatunasjvili-
förteckningen, dvs. de personer som är 
ansvariga för allvarliga 
människorättskränkningar i de georgiska 
regionerna Abchazien och 
Tschinvali/Sydossetien.

Or. en

Ändringsförslag 271
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet håller fast vid 
att EU måste föra en konsekvent politik 
mot situationer som rör ockupation eller 
annektering av territorier. Parlamentet 
påminner om att internationell humanitär 
rätt bör vara ledstjärnan för all EU-politik 
i sådana situationer, också i fall av 
långvarig ockupation såsom i Palestina, 
Västsahara, norra Cypern och de många 
frusna konflikterna i länderna inom det 
östliga partnerskapet.
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Or. en

Ändringsförslag 272
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar den 
ovärderliga och viktiga roll som 
människorättsförsvarare spelar med risk för 
sina liv. Parlamentet rekommenderar ett 
starkare samarbete mellan 
EU-institutionerna och medlemsstaterna, så 
att de kontinuerligt kan stödja 
människorättsförsvarare. Parlamentet 
värdesätter mekanismen för 
människorättsförsvarare 
(ProtectDefenders.eu), som inrättats för 
att skydda människorättsförsvarare som 
löper stora risker. Rådet och 
kommissionen uppmanas att inrätta ett 
särskilt samordnat förfarande för 
utfärdande av viseringar till 
människorättsförsvarare. Kommissionen 
uppmanas att fullt ut utnyttja den 
ekonomiska kapaciteten hos det 
europeiska instrumentet för demokrati 
och mänskliga rättigheter (EIDMR) för 
att stödja människorättsförsvarare.

20. Europaparlamentet betonar den 
ovärderliga och viktiga roll som 
människorättsförsvarare spelar med risk för 
sina liv. Parlamentet rekommenderar ett 
starkare samarbete mellan 
EU-institutionerna och medlemsstaterna, så 
att de kontinuerligt kan stödja 
människorättsförsvarare.

Or. en

Ändringsförslag 273
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 20
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Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar den 
ovärderliga och viktiga roll som 
människorättsförsvarare spelar med risk för 
sina liv. Parlamentet rekommenderar ett 
starkare samarbete mellan EU-
institutionerna och medlemsstaterna, så att 
de kontinuerligt kan stödja 
människorättsförsvarare. Parlamentet 
värdesätter mekanismen för 
människorättsförsvarare 
(ProtectDefenders.eu), som inrättats för att 
skydda människorättsförsvarare som löper 
stora risker. Rådet och kommissionen 
uppmanas att inrätta ett särskilt samordnat 
förfarande för utfärdande av viseringar till 
människorättsförsvarare. Kommissionen 
uppmanas att fullt ut utnyttja den 
ekonomiska kapaciteten hos det europeiska 
instrumentet för demokrati och mänskliga 
rättigheter (EIDMR) för att stödja 
människorättsförsvarare.

20. Europaparlamentet betonar den 
ovärderliga och viktiga roll som 
människorättsförsvarare spelar med risk för 
sina liv. Parlamentet fördömer att företag 
och statliga aktörer i allt högre 
utsträckning riktar in sig på miljö- och 
markförsvarare. Parlamentet 
rekommenderar ett starkare samarbete 
mellan EU-institutionerna och 
medlemsstaterna, så att de kontinuerligt 
kan stödja människorättsförsvarare. 
Parlamentet värdesätter mekanismen för 
människorättsförsvarare 
(ProtectDefenders.eu), som inrättats för att 
skydda människorättsförsvarare som löper 
stora risker och begär att den stärks. 
Parlamentet understryker behovet av en 
strategisk, synlig och 
konsekvensorienterad EU-strategi för att 
skydda människorättsförsvarare. Rådet 
uppmanas att utfärda årliga slutsatser 
från rådet (utrikes frågor) om 
EU:s åtgärder för att främja och skydda 
människorättsförsvarare i EU:s 
utrikespolitik, och rådet och kommissionen 
uppmanas att inrätta ett särskilt samordnat 
förfarande för utfärdande av viseringar till 
människorättsförsvarare. Kommissionen 
uppmanas att fullt ut utnyttja den 
ekonomiska kapaciteten hos det europeiska 
instrumentet för demokrati och mänskliga 
rättigheter (EIDMR) för att stödja 
människorättsförsvarare och 
EU:s delegationer och medlemsstater 
måste fullt ut utnyttja och öka sin 
finansiering och kapacitet för 
nödåtgärder och stöd till riskutsatta 
människorättsförsvarare.

Or. en

Ändringsförslag 274
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, 
Maria Arena
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Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar den 
ovärderliga och viktiga roll som 
människorättsförsvarare spelar med risk för 
sina liv. Parlamentet rekommenderar ett 
starkare samarbete mellan EU-
institutionerna och medlemsstaterna, så att 
de kontinuerligt kan stödja 
människorättsförsvarare. Parlamentet 
värdesätter mekanismen för 
människorättsförsvarare 
(ProtectDefenders.eu), som inrättats för att 
skydda människorättsförsvarare som löper 
stora risker. Rådet och kommissionen 
uppmanas att inrätta ett särskilt samordnat 
förfarande för utfärdande av viseringar till 
människorättsförsvarare. Kommissionen 
uppmanas att fullt ut utnyttja den 
ekonomiska kapaciteten hos det 
europeiska instrumentet för demokrati och 
mänskliga rättigheter (EIDMR) för att 
stödja människorättsförsvarare.

20. Europaparlamentet betonar den 
ovärderliga och viktiga roll som 
människorättsförsvarare spelar med risk för 
sina liv, särskilt kvinnliga 
människorättsförsvarare. Parlamentet 
rekommenderar ett starkare samarbete 
mellan EU-institutionerna och 
medlemsstaterna, så att de kontinuerligt 
kan stödja människorättsförsvarare. 
Parlamentet värdesätter mekanismen för 
människorättsförsvarare 
(ProtectDefenders.eu), som inrättats för att 
skydda människorättsförsvarare som löper 
stora risker. Rådet och kommissionen 
uppmanas att inrätta ett särskilt samordnat 
förfarande för utfärdande av viseringar till 
människorättsförsvarare. Kommissionen 
och medlemsstaterna uppmanas att 
säkerställa tillräcklig finansiering för 
skydd av människorättsförsvarare inom 
de berörda tematiska programmen inom 
det kommande instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete (NDICI) 
och att säkerställa att den är tillgänglig 
för dem som är mest behövande och mest 
marginaliserade. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utnyttja det här 
instrumentet fullt ut i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 275
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar den 20. Europaparlamentet betonar den 
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ovärderliga och viktiga roll som 
människorättsförsvarare spelar med risk för 
sina liv. Parlamentet rekommenderar ett 
starkare samarbete mellan EU-
institutionerna och medlemsstaterna, så att 
de kontinuerligt kan stödja 
människorättsförsvarare. Parlamentet 
värdesätter mekanismen för 
människorättsförsvarare 
(ProtectDefenders.eu), som inrättats för att 
skydda människorättsförsvarare som löper 
stora risker. Rådet och kommissionen 
uppmanas att inrätta ett särskilt samordnat 
förfarande för utfärdande av viseringar till 
människorättsförsvarare. Kommissionen 
uppmanas att fullt ut utnyttja den 
ekonomiska kapaciteten hos det europeiska 
instrumentet för demokrati och mänskliga 
rättigheter (EIDMR) för att stödja 
människorättsförsvarare.

ovärderliga och viktiga roll som 
människorättsförsvarare spelar med risk för 
sina liv. Parlamentet rekommenderar ett 
starkare samarbete mellan EU-
institutionerna och medlemsstaterna, så att 
de kontinuerligt kan stödja och skydda 
människorättsförsvarare, särskilt kvinnliga 
människorättsförsvarare. Parlamentet 
värdesätter mekanismen för 
människorättsförsvarare 
(ProtectDefenders.eu), som inrättats för att 
skydda människorättsförsvarare som löper 
stora risker. Rådet och kommissionen 
uppmanas att inrätta ett särskilt samordnat 
förfarande för utfärdande av viseringar till 
människorättsförsvarare. Kommissionen 
uppmanas att fullt ut utnyttja den 
ekonomiska kapaciteten hos det europeiska 
instrumentet för demokrati och mänskliga 
rättigheter (EIDMR) för att stödja 
människorättsförsvarare.

Or. en

Ändringsförslag 276
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar den 
ovärderliga och viktiga roll som 
människorättsförsvarare spelar med risk för 
sina liv. Parlamentet rekommenderar ett 
starkare samarbete mellan 
EU-institutionerna och medlemsstaterna, så 
att de kontinuerligt kan stödja 
människorättsförsvarare. Parlamentet 
värdesätter mekanismen för 
människorättsförsvarare 
(ProtectDefenders.eu), som inrättats för att 
skydda människorättsförsvarare som löper 
stora risker. Rådet och kommissionen 
uppmanas att inrätta ett särskilt samordnat 
förfarande för utfärdande av viseringar till 

20. Europaparlamentet betonar den 
ovärderliga och viktiga roll som 
människorättsförsvarare spelar med risk för 
sina liv. Parlamentet rekommenderar ett 
starkare samarbete mellan 
EU-institutionerna och medlemsstaterna, så 
att de kontinuerligt kan stödja 
människorättsförsvarare. Parlamentet 
värdesätter mekanismen för 
människorättsförsvarare 
(ProtectDefenders.eu), som inrättats för att 
skydda människorättsförsvarare som löper 
stora risker. Parlamentet framhåller att 
EU:s delegationer och 
EU-medlemsstaternas ambassader till 
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människorättsförsvarare. Kommissionen 
uppmanas att fullt ut utnyttja den 
ekonomiska kapaciteten hos det 
europeiska instrumentet för demokrati 
och mänskliga rättigheter (EIDMR) för 
att stödja människorättsförsvarare.

fullo måste utnyttja och öka sin 
finansiering och kapacitet för 
nödåtgärder och stöd till 
människorättsförsvarare som är utsatta 
för risker. Rådet och kommissionen 
uppmanas att inrätta ett samordnat särskilt 
förfarande för utfärdande av viseringar till 
människorättsförsvarare. Kommissionen 
uppmanas att fullt ut utnyttja 
EIDMR:s ekonomiska kapacitet för att 
stödja människorättsförsvarare och se till 
att dessa medel är kända av och 
tillgängliga för den stödmottagande 
befolkningen, med vederbörlig hänsyn 
tagen till gräsrotsorganisationer och 
lokalsamhällen.

Or. en

Ändringsförslag 277
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar den 
ovärderliga och viktiga roll som 
människorättsförsvarare spelar med risk för 
sina liv. Parlamentet rekommenderar ett 
starkare samarbete mellan 
EU-institutionerna och medlemsstaterna, så 
att de kontinuerligt kan stödja 
människorättsförsvarare. Parlamentet 
värdesätter mekanismen för 
människorättsförsvarare 
(ProtectDefenders.eu), som inrättats för att 
skydda människorättsförsvarare som löper 
stora risker. Rådet och kommissionen 
uppmanas att inrätta ett särskilt samordnat 
förfarande för utfärdande av viseringar 
till människorättsförsvarare. 
Kommissionen uppmanas att fullt ut 
utnyttja den ekonomiska kapaciteten hos 
det europeiska instrumentet för demokrati 
och mänskliga rättigheter (EIDMR) för 

20. Europaparlamentet betonar den 
ovärderliga och viktiga roll som 
människorättsförsvarare spelar med risk för 
sina liv. Parlamentet rekommenderar ett 
starkare samarbete mellan 
EU-institutionerna och medlemsstaterna, så 
att de kontinuerligt kan stödja 
människorättsförsvarare. Parlamentet 
värdesätter mekanismen för 
människorättsförsvarare 
(ProtectDefenders.eu), som inrättats för att 
skydda människorättsförsvarare som löper 
stora risker. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att säkerställa 
tillräcklig finansiering för skydd av 
människorättsförsvarare inom de berörda 
tematiska programmen inom det 
kommande instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete (NDICI), 
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att stödja människorättsförsvarare. och kommissionen uppmanas att utnyttja 
det här instrumentet fullt ut i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 278
Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, 
Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, 
Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar den 
ovärderliga och viktiga roll som 
människorättsförsvarare spelar med risk för 
sina liv. Parlamentet rekommenderar ett 
starkare samarbete mellan 
EU-institutionerna och medlemsstaterna, så 
att de kontinuerligt kan stödja 
människorättsförsvarare. Parlamentet 
värdesätter mekanismen för 
människorättsförsvarare 
(ProtectDefenders.eu), som inrättats för att 
skydda människorättsförsvarare som löper 
stora risker. Rådet och kommissionen 
uppmanas att inrätta ett särskilt samordnat 
förfarande för utfärdande av viseringar till 
människorättsförsvarare. Kommissionen 
uppmanas att fullt ut utnyttja den 
ekonomiska kapaciteten hos det europeiska 
instrumentet för demokrati och mänskliga 
rättigheter (EIDMR) för att stödja 
människorättsförsvarare.

20. Europaparlamentet betonar den 
ovärderliga och viktiga roll som 
människorättsförsvarare spelar med risk för 
sina liv. Parlamentet rekommenderar ett 
starkare samarbete mellan 
EU-institutionerna och medlemsstaterna, så 
att de kontinuerligt kan stödja 
människorättsförsvarare. Parlamentet 
värdesätter mekanismen för 
människorättsförsvarare 
(ProtectDefenders.eu), som inrättats för att 
skydda människorättsförsvarare som löper 
stora risker. Rådet och kommissionen 
uppmanas att inrätta ett särskilt samordnat 
förfarande för utfärdande av viseringar till 
människorättsförsvarare. Kommissionen 
uppmanas att fullt ut utnyttja den 
ekonomiska kapaciteten hos det europeiska 
instrumentet för demokrati och mänskliga 
rättigheter (EIDMR) för att stödja 
människorättsförsvarare och därigenom 
säkerställa att den är tillgänglig för och 
kommer fram till dem som är mest 
behövande och mest marginaliserade.

Or. en

Ändringsförslag 279
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann
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Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet uttrycker sin 
oro över det fortsatt begränsade utrymmet 
för det civila samhället under 2018. 
Parlamentet beklagar djupt att 
människorättsförsvarare i allt högre grad 
fortsätter att dödas, förföljas, trakasseras 
och frihetsberövas på godtyckliga grunder 
för att de försvarar de allmänna 
principerna om mänskliga rättigheter. 
Parlamentet beklagar djupt att allt fler 
lagar antas och missbrukas i tredjeländer 
för att inskränka och kriminalisera 
människorättsförsvarares legitima arbete.

Or. en

Ändringsförslag 280
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet noterar att 
kvinnorättsorganisationer och 
kvinnorättsförsvarare är särskilda 
måltavlor och drabbas särskilt hårt av det 
krympande offentliga rummet. 
Parlamentet betonar att EU måste ge 
politiskt stöd och ökat skydd samt bevilja 
finansiella anslag till 
civilsamhällesorganisationer som främjar 
kvinnors och flickors rättigheter på alla 
områden. Parlamentet uppmanar med 
kraft EU och EU:s medlemsstater att se 
till att kvinnliga människorättsförsvarare 
skyddas och att hänsyn tas till de särskilda 
skyddsbehov som de har.

Or. en
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Ändringsförslag 281
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet noterar att 
kvinnorättsorganisationer och 
kvinnorättsförsvarare är särskilda 
måltavlor och drabbas särskilt hårt av det 
krympande offentliga rummet. 
Parlamentet betonar att EU måste ge 
politiskt stöd och ökat skydd samt bevilja 
finansiella anslag till 
civilsamhällesorganisationer som främjar 
kvinnors och flickors rättigheter på alla 
områden. Parlamentet uppmanar med 
kraft EU och EU:s medlemsstater att se 
till att kvinnliga människorättsförsvarare 
skyddas och att hänsyn tas till de särskilda 
skyddsbehov som de har.

Or. en

Ändringsförslag 282
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Punkt 20b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20b. Europaparlamentet noterar att 
kvinnorättsorganisationer och 
kvinnorättsförsvarare är särskilda 
måltavlor och att de drabbas särskilt hårt 
av det krympande offentliga rummet. 
Parlamentet betonar att EU måste ge 
politiskt stöd och ökat skydd samt bevilja 
finansiella anslag till 
civilsamhällesorganisationer som främjar 
kvinnors och flickors rättigheter på alla 
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områden. Parlamentet uppmanar med 
kraft EU och medlemsstaterna att se till 
att kvinnliga människorättsförsvarare 
skyddas och att hänsyn tas till de särskilda 
skyddsbehov som de har.

Or. en

Ändringsförslag 283
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Förslag till resolution
Punkt 20c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20c. Europaparlamentet framhåller att 
människorättsförsvarare som arbetar med 
mark- och miljörättigheter samt 
ursprungsbefolkningars rättigheter, 
kvinnliga människorättsförsvarare och 
försvarare av hbti-personers rättigheter är 
de som är mest utsatta för risker och som 
kräver särskild uppmärksamhet. 
Parlamentet framhåller att 
människorättsförsvarare är oumbärliga 
aktörer i arbetet med att främja de 
mänskliga rättigheterna och 
demokratisering.

Or. en

Ändringsförslag 284
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft EU och dess medlemsstater att 
fortsätta att arbeta för att säkerställa 
fysisk integritet och rättsligt stöd för 
försvarare av urbefolkningars rättigheter, 
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miljörelaterade och immateriella 
rättigheter samt markrättigheter, genom 
förstärkning av det europeiska 
instrumentet för demokrati och mänskliga 
rättigheter (EIDMR) och olika befintliga 
instrument och mekanismer, t.ex. 
protectdefendeurs.eu, i syfte att skydda 
människorättsförsvarare och 
miljöaktivister, med en särskild tonvikt på 
kvinnliga människorättsförsvarare och 
ökad medverkan i de initiativ som 
föreslagits av internationella 
organisationer såsom FN.

Or. en

Ändringsförslag 285
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att 
utnyttja alla tillgängliga verktyg för att 
stödja ett oberoende civilsamhälle, medier 
och människorättsförsvarare på plats, 
särskilt de som är utsatta för risker.

Or. en

Ändringsförslag 286
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 20b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20b. Europaparlamentet understryker 
att det behövs ett starkt EU-samarbete om 
att inleda samtal med tredjeländers 
myndigheter gällande 
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människorättsförsvarare och det civila 
samhället, och välkomnar de enskilda 
initiativ som EU:s medlemsstater tagit vid 
sidan av EU-åtgärderna. Parlamentet 
framhåller den viktiga och betydelsefulla 
roll som människorättsförsvarare och 
icke-statliga organisationer spelar i fråga 
om att främja och stödja tillämpningen av 
de mänskliga rättigheter som fastställs i 
centrala internationella 
människorättsfördrag. Parlamentet 
betonar i detta avseende vikten av 
EU:s förmåga att ge fortsatt tillräckligt 
stöd, genom det europeiska instrumentet 
för demokrati och mänskliga rättigheter 
(EIDMR), och inom den kommande 
fleråriga budgetramen 2021–2027, till 
människorättsförsvarare och icke-statliga 
organisationer i situationer då de är mest 
utsatta för risker. Parlamentet uppmanar 
EU:s medlemsstater och kommissionen 
att inrätta mekanismer eller snabba 
åtgärder för att hjälpa och skydda 
människorättsförsvarare som är utsatta 
för fara i tredjeländer, för att inrätta ett 
särskilt samordnat förfarande t.ex. genom 
att utfärda omedelbara viseringar och 
främja tillfälligt mottagande av dem i 
EU:s medlemsstater när så är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 287
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet begär att det 
inrättas en kontaktpunkt för brådskande 
ärenden vid vilken 
människorättsförsvarare kan underrätta 
EU-institutionerna om kränkningar av de 
grundläggande rättigheterna när de äger 
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rum.

Or. en

Ändringsförslag 288
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Förslag till resolution
Punkt 20d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20d. Europaparlamentet uppmanar alla 
EU-delegationer och deras 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter 
på plats att regelbundet genomföra sin 
skyldighet att träffa 
människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras 
rättegångar och förespråka att de ska 
skyddas på plats. Parlamentet vill se att de 
blir synligare och mer tongivande i frågor 
som rör de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar i detta avseende 
även utrikestjänsten att samarbeta 
närmare med parlamentet och att 
framföra farhågor i ett tidigt skede.

Or. en

Ändringsförslag 289
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 20b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20b. Europaparlamentet uppmanar EU 
att separera migrationspolitiken från den 
nationella säkerhetspolitiken och att anta 
en människorättsram som är inriktad på 
att skydda enskilda personer i samband 
med migration, så att 
människorättsförsvarare inte 
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stigmatiseras som ett hot mot stater, utan 
i stället att deras arbete i grund och botten 
erkänns som lagligt och legitimt.

Or. en

Ändringsförslag 290
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 20c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20c. Europaparlamentet understryker 
att det arbete som 
människorättsförsvarare utför är 
avgörande för den långsiktiga stabiliteten 
och säkerheten i deras länder samt för 
respekten för rättsstatsprincipen. 
Parlamentet upprepar därför sin 
uppmaning att främja garantier för 
försvar av de mänskliga rättigheterna på 
grundval av förebyggande 
skyddsåtgärder, såsom offentliga 
uttalanden om erkännande, riskkartor 
och förslag om offentlig politik för skydd. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ett 
stärkt genomförande av EU:s riktlinjer 
om människorättsförsvarare. Parlamentet 
betonar att ett korrekt genomförande av 
riktlinjerna är ett grundläggande verktyg 
för att öka kapaciteten hos och stärka 
garantierna för dem som främjar 
mänskliga rättigheter och demokrati i 
världen. Parlamentet betonar vikten av att 
EU och EU-medlemsstaternas ledare och 
diplomater på alla nivåer i sina kontakter 
med tredjeländers regeringar tar upp fall 
med enskilda människorättsförsvarare 
utsatta för risk, bland annat genom 
démarcher och fortlöpande dialog, träffar 
människorättsförsvarare, inbegripet de 
som är marginaliserade eller befinner sig 
i avlägsna regioner eller som kämpar för 
mark, miljön, urbefolkningar eller 
hbti-personers rättigheter, och synliggör 
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dem när så önskas, besöker 
frihetsberövade människorättsförsvarare 
och agerar som observatörer vid deras 
rättegångar samt tar särskild hänsyn till 
kvinnliga människorättsförsvarares 
specifika behov och antar tydliga 
riktlinjer om särskilt stöd för dem.

Or. en

Ändringsförslag 291
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 20c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20c. Europaparlamentet fördömer att 
människorättsaktivister som vill närvara 
vid möten i FN:s råd för mänskliga 
rättigheter i Genève och andra 
internationella institutioner fortfarande 
beläggs med reseförbud. Parlamentet 
uppmanar de berörda regeringarna att 
häva dessa förbud. Parlamentet betonar 
att det är oacceptabelt att företrädare för 
det civila samhället och medierna hindras 
från att delta i arbetet inom 
internationella organ, och insisterar på 
att de grundläggande mänskliga och 
politiska rättigheterna för företrädare för 
det civila samhället respekteras. 
Parlamentet är oroat över att vissa 
människorättsaktivister har gripits när de 
återvänt till sina hemländer efter att ha 
hörts av internationella institutioner.

Or. en

Ändringsförslag 292
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena
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Förslag till resolution
Punkt 20e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20e. Europaparlamentet framhåller att 
det 2018 var 20 år sedan FN:s förklaring 
om försvarare av de mänskliga 
rättigheterna antogs. Parlamentet 
välkomnar Europaparlamentets första 
vecka för mänskliga rättigheter någonsin, 
som erbjöd en plattform för utbyte med 
människorättsförsvarare. Parlamentet 
uppmuntrar EU:s institutioner att 
fortsätta anordna sådana veckor 
regelbundet.

Or. en

Ändringsförslag 293
Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Rubrik 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan könen

Or. en

Ändringsförslag 294
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för rättslig 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
dess pågående insatser för att förbättra 
situationen för kvinnors och flickors 
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med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning.

mänskliga rättigheter, i enlighet med målen 
för hållbar utveckling fram till år 2030. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
utrikestjänsten att medverka ännu mer till 
rättslig jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt till flickors och kvinnors 
egenmakt genom ett nära samarbete med 
internationella organisationer och länder 
utanför EU med syfte att utveckla och 
genomföra nya rättsliga ramar för rättslig 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
utrota skadliga sedvänjor som riktar sig 
mot kvinnor och flickor, t.ex. 
barnäktenskap och kvinnlig 
könsstympning.

Or. en

Ändringsförslag 295
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning.

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar EU att 
anta en heltäckande och bindande 
jämställdhetsstrategi så snart det 
strategiska engagemanget löper ut. 
Kommissionen uppmanas att utarbeta och 
anta ett meddelande för att förnya 
handlingsplanen för jämställdhet efter 
2020, som ett viktigt EU-verktyg för att 
bidra till kvinnors och flickors rättigheter 
i hela världen. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ställa sig bakom 
handlingsplanen för jämställdhet III 
i rådets slutsatser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
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flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning.

Or. en

Ändringsförslag 296
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU 
med syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning.

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till att utveckla och 
genomföra nya rättsliga ramar för 
jämställdhet samt utrota skadliga sedvänjor 
som riktar sig mot kvinnor och flickor, 
t.ex. barnäktenskap och kvinnlig 
könsstympning.

Or. en

Ändringsförslag 297
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Punkt 21
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Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning.

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar EU att 
anta en heltäckande och bindande 
jämställdhetsstrategi så snart det 
strategiska engagemanget löper ut. 
Kommissionen uppmanas att utarbeta och 
anta ett meddelande för att förnya 
handlingsplanen för jämställdhet efter 
2020, som ett viktigt EU-verktyg för att 
bidra till kvinnors och flickors rättigheter 
i hela världen. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ställa sig bakom 
handlingsplanen för jämställdhet III 
i rådets slutsatser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning.

Or. en

Ändringsförslag 298
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
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flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning.

flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta och anta ett 
meddelande för att förnya 
handlingsplanen för jämställdhet efter 
2020, som ett viktigt EU-verktyg för att 
bidra till kvinnors och flickors rättigheter 
i hela världen. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ställa sig bakom 
handlingsplanen för jämställdhet III 
i rådets slutsatser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning.

Or. en

Ändringsförslag 299
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ställa sig bakom 
handlingsplanen för jämställdhet III 
i rådets slutsatser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
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skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning.

organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. kvinnlig 
könsstympning.

Or. en

Ändringsförslag 300
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning.

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
könsrelaterat våld och skadliga sedvänjor 
som riktar sig mot kvinnor och flickor, 
t.ex. tvångsäktenskap och tidiga 
äktenskap, kvinnlig könsstympning och 
människohandel. Parlamentet framhåller 
den alarmerande ökningen av våld mot 
kvinnor och flickor och uppmanar till 
ytterligare insatser för att bekämpa alla 
former av könsrelaterat våld, till exempel 
en fortsättning på det globala 
Spotlight-initiativet mellan EU och FN. 
Parlamentet uppmanar EU och alla 
EU:s medlemsstater att ratificera och 
genomföra Istanbulkonventionen, och 
uppmanar EU:s delegationer att se till att 
det samlas in uppgifter om våld mot 
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kvinnor, att utarbeta landsspecifika 
rekommendationer och att främja 
skyddsmekanismer och stödstrukturer för 
offren.

Or. en

Ändringsförslag 301
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning.

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer, länder utanför EU och det 
civila samhället med syfte att utveckla och 
genomföra nya rättsliga ramar för 
jämställdhet samt utrota skadliga sedvänjor 
som riktar sig mot kvinnor och flickor, 
t.ex. barnäktenskap och kvinnlig 
könsstympning.

Or. en

Ändringsförslag 302
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
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EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning.

EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap, 
kvinnlig könsstympning och sexuellt våld 
som vapen i krig. Parlamentet påminner 
om att sexualbrott och könsrelaterat våld 
finns med i Romstadgan bland 
krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten 
och handlingar som ingår som en del av 
folkmord eller tortyr.

Or. fr

Ändringsförslag 303
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
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skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning.

skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap, 
kvinnlig könsstympning och 
kommersialisering av kroppar genom 
surrogatmoderskap.

Or. en

Ändringsförslag 304
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning.

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning samt 
tvångskonvertering, som vanligtvis 
medför bortförande, våldtäkt och 
stigmatisering.

Or. en

Ändringsförslag 305
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 21
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Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning.

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning. Parlamentet 
efterlyser en rationalisering av 
villkorsklausuler om flickors utbildning i 
EU:s handelsavtal med utvecklingsländer.

Or. en

Ändringsförslag 306
Janina Ochojska

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 

21. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
EU:s strategiska engagemang för 
jämställdhet och dess pågående insatser för 
att förbättra situationen för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter, i enlighet 
med målen för hållbar utveckling fram till 
år 2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att 
medverka ännu mer till jämställdhet och 
flickors och kvinnors egenmakt genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och länder utanför EU med 
syfte att utveckla och genomföra nya 
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rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning.

rättsliga ramar för jämställdhet samt utrota 
skadliga sedvänjor som riktar sig mot 
kvinnor och flickor, t.ex. barnäktenskap 
och kvinnlig könsstympning. Parlamentet 
efterlyser åtgärder för att underlätta 
tillträdet till utbildning och 
arbetsmarknaden och begär att särskild 
uppmärksamhet ägnas åt att bevara 
balansen vid tillsättning av kvinnor i 
ledande befattningar.

Or. pl

Ändringsförslag 307
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet fördömer alla 
former av könsrelaterat, fysiskt, sexuellt 
och psykiskt våld och utnyttjande, 
massvåldtäkter, människohandel och 
kvinnlig könsstympning. Parlamentet 
uppmanar EU och alla de medlemsstater 
som ännu inte har ratificerat och 
genomfört Istanbulkonventionen att göra 
det så snart som möjligt. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen länderna att 
förbättra sin lagstiftning för att ta itu med 
dessa problem. Parlamentet påminner om 
att våld mot kvinnor är djupt rotat i 
bristande jämställdhet och därför måste 
åtgärdas på ett omfattande sätt. 
Parlamentet uppmanar EU att samarbeta 
med andra länder för att öka sina insatser 
på områdena utbildning, hälso- och 
sjukvård och sociala tjänster, 
uppgiftsinsamling, finansiering samt 
programplanering för att bättre kunna 
förebygga och reagera mot sexuellt och 
könsrelaterat våld i hela världen.

Or. en



PE642.989v01-00 56/168 AM\1191416SV.docx

SV

Ändringsförslag 308
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet fördömer alla 
former av fysiskt, sexuellt och psykiskt 
våld och utnyttjande, våldtäkter, 
människohandel och kränkningar av 
kvinnors sexuella och reproduktiva 
rättigheter. Parlamentet betonar att 
ordentlig och överkomlig hälso- och 
sjukvård, inbegripet psykisk vård i form 
av exempelvis psykologiskt stöd, och 
universell respekt för och tillgång till 
sexuella och reproduktiva rättigheter och 
utbildning bör garanteras för alla 
kvinnor, och att de bör kunna fatta fria 
och ansvarsfulla beslut om sin hälsa, sina 
kroppar och sina sexuella och 
reproduktiva rättigheter. Parlamentet 
fördömer återinförandet av den så kallade 
munkavleregeln.

Or. en

Ändringsförslag 309
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet fördömer alla 
former av fysiskt, sexuellt och psykiskt 
våld och utnyttjande, massvåldtäkter, 
människohandel och kränkningar av 
kvinnors sexuella och reproduktiva 
rättigheter. Parlamentet betonar att 
ordentlig och överkomlig hälso- och 
sjukvård och universell respekt för och 
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tillgång till sexuella och reproduktiva 
rättigheter och utbildning bör garanteras 
för alla kvinnor, och att de bör kunna 
fatta fria och ansvarsfulla beslut om sin 
hälsa, sina kroppar och sina sexuella och 
reproduktiva rättigheter. Parlamentet 
påpekar att utbildning är ett viktigt 
redskap för att bekämpa diskriminering 
av och våld mot kvinnor och barn.

Or. en

Ändringsförslag 310
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet välkomnar 
strategin att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i EU:s 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiska insatser och betonar 
vikten av att tillhandahålla lämplig 
utbildning i genusfrågor för hälso- och 
sjukvårdspersonal och biståndsarbetare, 
inbegripet de som arbetar med 
katastrofbistånd.

Or. en

Ändringsförslag 311
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Förslag till resolution
Punkt 21b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21b. Europaparlamentet fördömer alla 
former av könsrelaterat, fysiskt, sexuellt 
och psykiskt våld och utnyttjande, 
massvåldtäkter, människohandel och 
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kvinnlig könsstympning. Parlamentet 
upprepar sin uppmaning till EU och alla 
de medlemsstater som ännu inte har 
ratificerat och genomfört 
Istanbulkonventionen att göra det så snart 
som möjligt. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen länderna att förbättra sin 
lagstiftning för att ta itu med dessa 
problem. Parlamentet påminner om att 
våld mot kvinnor är djupt rotat i bristande 
jämställdhet och därför måste åtgärdas på 
ett omfattande sätt. Parlamentet 
uppmanar EU att samarbeta med andra 
länder för att öka sina insatser på 
områdena utbildning, hälso- och sjukvård 
och socialtjänster, uppgiftsinsamling, 
finansiering samt programplanering för 
att bättre kunna förebygga och reagera 
mot sexuellt och könsrelaterat våld i hela 
världen. Parlamentet stöder en 
fortsättning på det gemensamma 
Spotlight-initiativet mellan EU och FN.

Or. en

Ändringsförslag 312
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Förslag till resolution
Punkt 21c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21c. Europaparlamentet påpekar att 
sexuellt och könsrelaterat våld mot 
kvinnor och flickor, inbegripet skadliga 
traditioner såsom barnäktenskap och 
kvinnlig könsstympning, otillräcklig 
tillgång till grundläggande sektorer och 
sociala tjänster som hälso- och sjukvård, 
utbildning, vatten, sanitet och mat, 
svårigheter att få tillgång till sexuell och 
reproduktiv hälsa samt ojämlikt 
deltagande i offentliga och privata 
institutioner, i det politiska 
beslutsfattandet och i fredsprocesser utgör 
en oacceptabel kränkning av de 
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grundläggande mänskliga rättigheterna 
som inte kan accepteras av EU och dess 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 313
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Förslag till resolution
Punkt 21d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21d. Europaparlamentet anser att det 
är oacceptabelt att kvinnors och flickors 
sexuella och reproduktiva hälsa och 
rättigheter fortfarande utgör ett 
ideologiskt slagfält, även i multilaterala 
sammanhang. Parlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att erkänna 
kvinnors och flickors oförytterliga rätt till 
fysisk integritet och till självbestämmande 
över sina egna kroppar och fördömer de 
ofta förekommande kränkningarna av 
kvinnors sexuella och reproduktiva 
rättigheter, inbegripet nekad tillgång till 
relevanta tjänster. Parlamentet uppmanar 
EU att garantera tillgång till 
familjeplanering, preventivmedel och 
säkra och lagliga aborter genom sin 
politik för mänskliga rättigheter, sin 
humanitära politik och utvecklingspolitik, 
i synnerhet i konfliktsituationer och 
situationer efter konflikter och för 
personer som utsatts för sexuellt våld som 
ett vapen i krig.

Or. en

Ändringsförslag 314
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 21b (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

21b. Europaparlamentet anser att det 
är oacceptabelt att kvinnors och flickors 
sexuella och reproduktiva hälsa och 
rättigheter fortfarande utgör ett 
ideologiskt slagfält, även i multilaterala 
sammanhang. Parlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att erkänna 
kvinnors och flickors oförytterliga rätt till 
fysisk integritet och till självbestämmande 
över sina egna kroppar och fördömer de 
ofta förekommande kränkningarna av 
kvinnors sexuella och reproduktiva 
rättigheter, inbegripet nekad tillgång till 
relevanta tjänster. Parlamentet uppmanar 
EU att garantera tillgång till 
familjeplanering, preventivmedel och 
säkra och lagliga aborter genom sin 
politik för mänskliga rättigheter, sin 
humanitära politik och utvecklingspolitik, 
särskilt i konfliktsituationer och 
situationer efter konflikter och för 
personer som utsatts för sexuellt våld som 
ett vapen i krig.

Or. en

Ändringsförslag 315
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Förslag till resolution
Punkt 21e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21e. Europaparlamentet anser att det 
är oacceptabelt att kvinnors och flickors 
kroppar, särskilt med avseende på deras 
sexuella och reproduktiva hälsa och 
rättigheter, fortfarande utgör ett 
ideologiskt slagfält i både 
EU:s medlemsstater och resten av 
världen. Parlamentet uppmanar EU och 
EU:s medlemsstater att erkänna kvinnors 
och flickors oförytterliga rätt till fysisk 
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integritet och till självbestämmande över 
sina kroppar, och fördömer de ofta 
förekommande kränkningarna av 
kvinnors sexuella och reproduktiva 
rättigheter, inbegripet den nekade 
tillgången till familjeplanering, 
preventivmedel till överkomliga priser 
samt säkra och lagliga aborter.

Or. en

Ändringsförslag 316
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 21b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21b. Parlamentet uttrycker oro, dels 
över de fortsatta angreppen på kvinnors 
rättigheter och sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter (SRHR), dels över 
att lagstiftningen på många håll i världen 
inskränker dessa rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 317
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 21c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21c. Europaparlamentet slår fast att 
tillgång till hälsa är en mänsklig rättighet, 
att sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter bygger på grundläggande 
mänskliga rättigheter och att de utgör 
väsentliga delar av människovärdet. 
Parlamentet betonar att ordentlig och 
överkomlig hälso- och sjukvård, i 
synnerhet tillgång till sexuell och 
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reproduktiv hälsa och rättigheter, bör 
garanteras för alla, inbegripet omfattande 
sex- och samlevnadsundervisning och 
sexualupplysning, familjeplanering, 
moderna preventivmedel, säkra och 
lagliga aborter samt mödravård och vård 
före och efter förlossning. Parlamentet 
noterar att dessa tjänster är viktiga 
faktorer för att rädda kvinnors liv och 
minska spädbarns- och barnadödligheten.

Or. en

Ändringsförslag 318
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Förslag till resolution
Punkt 21f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21f. Europaparlamentet slår fast att 
tillgång till hälsa är en mänsklig rättighet, 
att sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter bygger på grundläggande 
mänskliga rättigheter och att de utgör 
väsentliga delar av människovärdet. 
Parlamentet betonar att ordentlig och 
överkomlig hälso- och sjukvård, i 
synnerhet tillgång till sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter, bör 
garanteras för alla, inbegripet omfattande 
sex- och samlevnadsundervisning och 
sexualupplysning, familjeplanering, 
moderna preventivmedel, säkra och 
lagliga aborter samt mödravård och vård 
före och efter förlossning. Parlamentet 
noterar att dessa tjänster är viktiga 
faktorer för att rädda kvinnors liv och 
minska spädbarns- och barnadödligheten.

Or. en

Ändringsförslag 319
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann
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Förslag till resolution
Punkt 21g (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21g. Europaparlamentet betonar vikten 
av att se tillgång till hälsa som en 
mänsklig rättighet. Parlamentet 
framhåller behovet av att garantera 
tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter, inklusive åtgärder för att 
se till att kvinnor fritt kontrollerar sina 
kroppar och liv, har tillgång till 
familjeplanering och adekvata 
hygienprodukter för kvinnor och får 
rekommenderad förlossningsvård för att 
förebygga barna- och mödradödlighet. 
Parlamentet framhåller att säkra 
aborttjänster är viktiga faktorer för att 
rädda kvinnors liv, och att de bidrar till att 
man undviker högriskförlossningar och 
minskar spädbarns- och 
barnadödligheten. Parlamentet betonar 
vikten av tillgång till lämpliga 
genusmedvetna tjänster för psykisk hälsa, 
särskilt i konfliktsituationer och 
situationer efter konflikter.

Or. en

Ändringsförslag 320
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 21d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21d. Europaparlamentet fördömer den 
fortsatta tillämpningen av 
munkavleregeln och dess inverkan på 
kvinnors och flickors hälsa och 
rättigheter. Parlamentet uppmanar åter 
EU och dess medlemsstater att med hjälp 
av både nationella bidrag och unionens 
utvecklingsbistånd täcka det ekonomiska 
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underskott som Förenta staterna skapat 
på området för sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 321
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Punkt 21h (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21h. Europaparlamentet fördömer 
skarpt den fortsatta tillämpningen av 
munkavleregeln och dess inverkan på 
kvinnors och flickors hälsa och 
rättigheter. Parlamentet uppmanar åter 
EU och dess medlemsstater att med hjälp 
av både nationella bidrag och unionens 
utvecklingsbistånd täcka det ekonomiska 
underskott som Förenta staterna skapat 
på området för sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 322
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Punkt 21i (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21i. Europaparlamentet uttrycker 
allvarlig oro över den upptrappade 
användningen av tortyr i form av sexuellt 
och könsrelaterat våld som ett vapen 
i krig.

Or. en
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Ändringsförslag 323
Tudor Ciuhodaru

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet betonar att 
kvinnor och flickor som är offer för 
väpnade konflikter har rätt att få 
nödvändig medicinsk vård, däribland 
tillgång till preventivmedel, 
akutpreventivmedel och abort.

Or. ro

Ändringsförslag 324
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet betonar 
kvinnors betydelsefulla roll i 
förebyggandet och lösandet av konflikter, 
i fredsbevarande insatser, humanitärt 
bistånd och återuppbyggnad efter 
konflikter samt i främjandet av mänskliga 
rättigheter och demokratiska reformer. 
Parlamentet uppmanar EU att fortsätta 
att integrera stödet till kvinnor inom 
insatserna för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken.

Or. fr

Ändringsförslag 325
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Punkt 21j (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

21j. Europaparlamentet framhåller 
den alarmerande ökningen av våld mot 
kvinnor och efterlyser ytterligare åtgärder 
för att försäkra att Istanbulkonventionen 
ratificeras och därmed genomförs fullt ut 
i hela Europa.

Or. en

Ändringsförslag 326
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Lars Patrick Berg

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet uppmanar de 
elva medlemsstater som ännu inte gjort 
det att ratificera Europarådets konvention 
om förebyggande och bekämpning av våld 
mot kvinnor och av våld i hemmet 
(Istanbulkonventionen).

Or. en

Ändringsförslag 327
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Förslag till resolution
Punkt 21k (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21k. Europaparlamentet betonar att 
jämställdhet bör vara en central 
prioritering i alla EU:s arbetsförbindelser, 
politikområden och yttre åtgärder, 
eftersom det enligt fördragen är en 
princip för själva EU och dess 
medlemsstater.
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Or. en

Ändringsförslag 328
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Punkt 21l (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21l. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att noggrant övervaka 
jämställdhetsfrämjandet och 
jämställdhetssituationen i de hårdast 
drabbade EU-medlemsstaterna, med 
särskild hänsyn till institutionella, 
politiska och rättsliga regelverk.

Or. en

Ändringsförslag 329
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter och ge dem 
en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
begär att EU tar initiativ till en 
internationell rörelse för att framhäva 
barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer.

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att främja och skydda 
barnets rättigheter, inbegripet att 
förebygga och bekämpa övergrepp mot 
barn i världen, rehabilitera och 
återintegrera barn som drabbas av 
konflikter, i synnerhet de som kommit i 
kontakt med extremistiska grupper, och ge 
dem en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
uppmanar EU att ta initiativ till en 
internationell rörelse för att framhäva 
barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer.

Or. en



PE642.989v01-00 68/168 AM\1191416SV.docx

SV

Ändringsförslag 330
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter och ge dem 
en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
begär att EU tar initiativ till en 
internationell rörelse för att framhäva 
barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer.

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att skydda och främja 
barnets rättigheter och för att förebygga 
och bekämpa övergrepp mot barn i världen, 
rehabilitera och återintegrera barn som 
drabbas av konflikter och ge dem en 
skyddad miljö där omsorg och utbildning 
utgör grunden. Parlamentet uppmanar EU 
att ta initiativ till en internationell rörelse 
för att framhäva barnets rättigheter, bland 
annat genom att anordna en internationell 
konferens om skydd av barn i sårbara 
miljöer.

Or. en

Ändringsförslag 331
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, 
Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter och ge dem 
en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
begär att EU tar initiativ till en 
internationell rörelse för att framhäva 
barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer.

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter samt barn 
som utsätts för flerfaldig och 
intersektionell diskriminering och ge dem 
en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
begär att EU tar initiativ till en 
internationell rörelse för att framhäva 
barnets rättigheter, bland annat genom att 
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anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer.

Or. en

Ändringsförslag 332
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter och ge dem 
en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
begär att EU tar initiativ till en 
internationell rörelse för att framhäva 
barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer.

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter samt barn 
som utsätts för flerfaldig och 
intersektionell diskriminering och ge dem 
en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
begär att EU tar initiativ till en 
internationell rörelse för att framhäva 
barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer.

Or. en

Ändringsförslag 333
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter och ge dem 
en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
begär att EU tar initiativ till en 
internationell rörelse för att framhäva 

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter och ge dem 
en familje- och samhällsbaserad miljö där 
omsorg och utbildning utgör grunden. 
Parlamentet begär att EU tar initiativ till en 
internationell rörelse för att framhäva 
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barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer.

barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer.

Or. en

Ändringsförslag 334
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter och ge dem 
en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
begär att EU tar initiativ till en 
internationell rörelse för att framhäva 
barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer.

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter och ge dem 
en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
begär att EU tar initiativ till en 
internationell rörelse för att framhäva 
barnets rättigheter och stärka familjen som 
den naturliga miljön för barn, bland annat 
genom att anordna en internationell 
konferens om skydd av barn i sårbara 
miljöer.

Or. en

Ändringsförslag 335
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter och ge dem 
en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
begär att EU tar initiativ till en 

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter och ge dem 
en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
begär att EU tar initiativ till en 
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internationell rörelse för att framhäva 
barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer.

internationell rörelse för att framhäva 
barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer. 
Europaparlamentet betonar vikten av att 
barn, så långt det är möjligt, känner sin 
biologiska mor och far.

Or. en

Ändringsförslag 336
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter och ge dem 
en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
begär att EU tar initiativ till en 
internationell rörelse för att framhäva 
barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer.

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter och ge dem 
en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
begär att EU tar initiativ till en 
internationell rörelse för att framhäva 
barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer. 
Parlamentet uppmanar Förenta staterna, 
det enda återstående landet som inte har 
ratificerat FN:s konvention om barnets 
rättigheter, att göra detta omgående.

Or. en

Ändringsförslag 337
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 22
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Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter och ge dem 
en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
begär att EU tar initiativ till en 
internationell rörelse för att framhäva 
barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer.

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter och ge dem 
en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
begär att EU tar initiativ till en 
internationell rörelse för att framhäva 
barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer. 
Parlamentet uppmanar även EU att 
fortsätta att främja sin och Unicefs 
verktygslåda för barns rättigheter genom 
sina externa delegationer, och att på ett 
effektivt sätt utbilda personalen vid 
delegationerna i dessa frågor.

Or. fr

Ändringsförslag 338
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter och ge dem 
en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
begär att EU tar initiativ till en 
internationell rörelse för att framhäva 
barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer.

22. Europaparlamentet efterlyser nya 
EU-initiativ för att förebygga och bekämpa 
övergrepp mot barn i världen, rehabilitera 
barn som drabbas av konflikter och ge dem 
en skyddad miljö där omsorg och 
utbildning utgör grunden. Parlamentet 
begär att EU tar initiativ till en 
internationell rörelse för att framhäva 
barnets rättigheter, bland annat genom att 
anordna en internationell konferens om 
skydd av barn i sårbara miljöer. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
börja planera inrättandet av en 
nätbaserad utbildningsportal med 
lämpligt material som kan användas 
frivilligt och fritt i utbildningssystemen i 
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utvecklingsländer.

Or. en

Ändringsförslag 339
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet betonar att 
barn ofta utsätts för specifika former av 
övergrepp, t.ex. barnäktenskap, 
barnprostitution, användning av 
barnsoldater, könsstympning, barnarbete 
och handel med barn, särskilt under 
humanitära kriser och väpnade 
konflikter, och därför kräver stärkt skydd. 
Parlamentet uppmanar EU att samarbeta 
med tredjeländer för att få ett slut på 
tidiga äktenskap, barnäktenskap och 
tvångsäktenskap genom att göra 18 år till 
den lagstadgade minimiåldern för 
äktenskap, kräva en kontroll av båda 
makarnas ålder och deras fulla och fria 
samtycke, införa obligatoriska 
äktenskapsregister och säkerställa att 
dessa regler följs. Parlamentet betonar 
behovet av att intensifiera 
EU:s engagemang i fråga om skydd av 
barn. Parlamentet efterlyser en snabb 
lösning på problemet med statslösa barn i 
och utanför EU, särskilt barn som föds 
utanför sina föräldrars ursprungsland 
och migrerande barn, i enlighet med 
internationell rätt. Parlamentet uppmanar 
med kraft EU och dess medlemsstater att 
utarbeta en handlingsplan för att 
förhindra att barn hålls i förvar på grund 
av sin migrationsstatus.

Or. en
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Ändringsförslag 340
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet välkomnar 
EU:s ansträngningar under 2018 för att 
komma till rätta med 
institutionaliseringen av barn och främja 
övergången från institutionsbaserad till 
samhällsbaserad vård och omsorg, i 
enlighet med hänvisningen i förslaget till 
ett nytt instrument för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete. Parlamentet uppmanar EU att 
på grundval av den här drivkraften och 
den möjlighet som erbjuds av 
FN:s resolution om barnets rättigheter 
från 2019, som inriktar sig på barn som 
inte tas om hand av sina föräldrar, 
fortsätta vara ledande i denna fråga och 
arbeta för att säkerställa att barn överallt 
får stöd och kan bo i familjer och i 
samhället och har tillgång till allmänna 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 341
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet bekräftar än 
en gång att FN:s konvention om barnets 
rättigheter och dess fakultativa protokoll 
snabbt måste ratificeras och effektivt 
tillämpas. Parlamentet konstaterar att 
barnarbete, rekrytering av barn till 
väpnade konflikter, sexuella övergrepp, 
tidiga äktenskap och tvångsäktenskap 
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fortfarande utgör betydande problem i 
vissa länder.

Or. fr

Ändringsförslag 342
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet betonar 
behovet av att intensifiera 
EU:s engagemang i fråga om skydd av 
barn, särskilt ensamkommande 
minderåriga, och att ägna särskild 
uppmärksamhet åt utbildning och 
psykosocialt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 343
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 22b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22b. Europaparlamentet fördömer alla 
övergrepp mot barn såsom barnäktenskap 
och tvångsäktenskap. Parlamentet 
uppmanar EU att samarbeta med 
tredjeländer för att få ett slut på tidiga 
äktenskap, barnäktenskap och 
tvångsäktenskap genom att göra 18 år till 
den lagstadgade minimiåldern för 
äktenskap, kräva en kontroll av båda 
makarnas ålder och deras fulla och fria 
samtycke, införa obligatoriska 
äktenskapsregister och säkerställa att 
dessa regler följs.
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Or. en

Ändringsförslag 344
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 22b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22b. Europaparlamentet uppmanar alla 
stater att åta sig att utrota de värsta 
formerna av barnarbete enligt 
definitionen i artikel 3 i ILO:s konvention 
nr 182, som omfattar barnslaveri, handel 
med barn, prostitution och farligt arbete 
som påverkar ett barns fysiska och 
psykiska hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 345
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Förslag till resolution
Punkt 22c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22c. Europaparlamentet efterlyser en 
snabb lösning på frågan om statslösa 
barn i och utanför EU, särskilt barn som 
föds utanför sina föräldrars 
ursprungsland och migrerande barn, i 
enlighet med internationell rätt. 
Parlamentet uppmanar med kraft EU och 
dess medlemsstater att utarbeta en 
handlingsplan för att förhindra att barn 
kvarhålls på grund av sin 
migrationsstatus, i enlighet med New 
York-deklarationen om flyktingar och 
migranter. Parlamentet påminner om 
rätten till särskilt skydd med hänsyn till 
barnets bästa.
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Or. en

Ändringsförslag 346
Janina Ochojska

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet betonar vikten 
av att respektera och främja rättigheterna 
för barnflyktingar som inte tas om hand 
av sina föräldrar (s.k. isolerade 
minderåriga) och att säkerställa 
anständiga villkor på uppehållsorten, 
tillgång till utbildning samt 
föräldraomsorg för att garantera deras 
säkerhet och psykiska välbefinnande.

Or. pl

Ändringsförslag 347
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia

Förslag till resolution
Rubrik 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Rättigheter för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella 
(hbti-personer)

Or. en

Ändringsförslag 348
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Rubrik 8a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Rättigheter för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella 
(hbti-personer)

Or. en

Ändringsförslag 349
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Rubrik 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Rättigheter för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella 
(hbti-personer)

Or. en

Ändringsförslag 350
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Förslag till resolution
Rubrik 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Rättigheter för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella 
(hbti-personer)

Or. en

Ändringsförslag 351
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Rubrik 8a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Rättigheter för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella 
(hbti-personer)

Or. en

Ändringsförslag 352
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet fördömer de 
godtyckliga gripandena, tortyren, 
förföljelsen och dödandet av hbti-
personer. Parlamentet noterar att hbti-
personer i ett antal länder runtom i 
världen fortfarande utsätts för förföljelse 
och våld på grund av sin sexuella 
läggning. Parlamentet noterar att länder 
fortsätter att kriminalisera homosexuella 
relationer, och till och med belägger det 
med dödsstraff. Parlamentet uppmanar 
med kraft de berörda staterna att ändra 
sin lagstiftning utan ytterligare dröjsmål. 
Parlamentet uppmanar EU och 
medlemsstaterna att fortsätta arbeta för 
att skydda och främja de mänskliga 
rättigheterna för hbti-personer, genom ett 
nära samarbete med internationella 
organisationer och tredjeländer, i syfte att 
bekämpa diskriminering och kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna samt stödja 
utarbetandet av lagstiftning och politik 
som skyddar de mänskliga rättigheterna 
för hbti-personer runt om i världen.

Or. en
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Ändringsförslag 353
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet fördömer de 
godtyckliga gripandena, tortyren, 
förföljelsen och dödandet av hbti-
personer. Parlamentet konstaterar att 
sexuell läggning och könsidentitet kan 
öka riskerna för diskriminering, våld och 
förföljelse. Parlamentet noterar att hbti-
personer i ett antal länder runtom i 
världen fortfarande utsätts för förföljelse 
och våld på grund av sin sexuella 
läggning, eftersom det i många länder 
fortfarande är brottsligt att ha samkönade 
relationer, och det är belagt med 
dödsstraff i vissa.

Or. en

Ändringsförslag 354
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet fördömer den 
senaste tidens ökning av diskriminerande 
lagar och våldsdåd mot individer på 
grund av deras sexuella läggning eller 
könsidentitet. Parlamentet beklagar att 
homosexualitet är brottsligt i 72 länder, 
varav 12 föreskriver dödsstraff. 
Parlamentet betonar vikten av att 
kommissionen och utrikestjänsten 
fortsätter att ta upp frågan om hbti-
personers rättigheter i politiska dialoger, 
människorättsdialoger och multilaterala 
forum och använda det europeiska 
instrumentet för demokrati och mänskliga 
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rättigheter för att stödja organisationer 
som försvarar hbti-personers rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 355
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 22b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22b. Europaparlamentet anser att det 
är större sannolikhet att homosexuella 
och bisexuella personers rättigheter 
respekteras om de har tillgång till 
juridiska institutioner såsom registrerade 
partnerskap eller äktenskap. Parlamentet 
uppmuntrar EU-institutionerna och 
medlemsstaterna att stödja ett erkännande 
av samkönade äktenskap eller 
registrerade partnerskap som en politisk, 
social samt mänsklig och medborgerlig 
rättighet. Parlamentet ser positivt på att 
allt fler länder lagstiftar om rätten att 
bilda familj genom äktenskap, registrerat 
partnerskap och adoption utan 
diskriminering på grund av sexuell 
läggning, och uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att utarbeta förslag 
för ett ömsesidigt erkännande av dessa 
partnerskap och samkönade familjer i 
hela EU, för att säkerställa 
likabehandling med avseende på arbete, 
fri rörlighet, beskattning och social 
trygghet och därmed skydda såväl 
hushållens inkomster som barnen.

Or. en

Ändringsförslag 356
Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, 
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster
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Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet stöder fullt ut 
kommissionens åtgärdslista för främjande 
av lika möjligheter för hbti-personer, och 
riktlinjerna för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna för 
homosexuella, bisexuella, transpersoner 
och intersexuella (hbti-personer) för yttre 
åtgärder från 2013, som viktiga delar i 
EU:s pågående insatser för att förbättra 
de mänskliga rättigheterna för hbti-
personer, i linje med målen för hållbar 
utveckling för 2030. Parlamentet 
uppmanar kommissionen/utrikestjänsten 
att fortsätta arbeta för att skydda och 
främja de mänskliga rättigheterna för 
hbti-personer, genom ett nära samarbete 
med internationella organisationer och 
tredjeländer, i syfte att bekämpa 
diskriminering och kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna samt stödja 
utarbetandet av lagstiftning och politik 
som skyddar de mänskliga rättigheterna 
för hbti-personer runt om i världen.

Or. en

Ändringsförslag 357
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet stöder fullt ut 
kommissionens åtgärdslista för främjande 
av lika möjligheter för hbti-personer, och 
riktlinjerna för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna för 
homosexuella, bisexuella, transpersoner 
och intersexuella (hbti-personer) för yttre 
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åtgärder från 2013, som viktiga delar i 
EU:s pågående insatser för att förbättra 
de mänskliga rättigheterna för hbti-
personer, i linje med målen för hållbar 
utveckling för 2030. Parlamentet 
uppmanar kommissionen/utrikestjänsten 
att fortsätta arbeta för att skydda och 
främja de mänskliga rättigheterna för 
hbti-personer, genom ett nära samarbete 
med internationella organisationer och 
tredjeländer, i syfte att bekämpa 
diskriminering och kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna samt stödja 
utarbetandet av lagstiftning och politik 
som skyddar de mänskliga rättigheterna 
för hbti-personer runt om i världen.

Or. en

Ändringsförslag 358
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet stöder fullt ut 
kommissionens åtgärdslista för främjande 
av lika möjligheter för hbti-personer, och 
riktlinjerna för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna för 
homosexuella, bisexuella, transpersoner 
och intersexuella (hbti-personer) för yttre 
åtgärder från 2013, som viktiga delar i 
EU:s pågående insatser för att förbättra 
de mänskliga rättigheterna för hbti-
personer, i linje med målen för hållbar 
utveckling för 2030. Parlamentet 
uppmanar kommissionen/utrikestjänsten 
att fortsätta arbeta för att skydda och 
främja de mänskliga rättigheterna för 
hbti-personer, genom ett nära samarbete 
med internationella organisationer och 
tredjeländer, i syfte att bekämpa 
diskriminering och kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna samt stödja 
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utarbetandet av lagstiftning och politik 
som skyddar de mänskliga rättigheterna 
för hbti-personer runt om i världen.

Or. en

Ändringsförslag 359
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet stöder fullt ut 
kommissionens åtgärdslista för främjande 
av lika möjligheter för hbti-personer, och 
riktlinjerna för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna för hbti-personer 
för yttre åtgärder från 2013, som viktiga 
delar i EU:s pågående insatser för att 
förbättra de mänskliga rättigheterna för 
hbti-personer, i linje med målen för 
hållbar utveckling för 2030. Parlamentet 
uppmanar kommissionen/utrikestjänsten 
att fortsätta arbeta för att skydda och 
främja de mänskliga rättigheterna för 
hbti-personer, genom ett nära samarbete 
med internationella organisationer och 
tredjeländer, i syfte att bekämpa 
diskriminering och kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna samt stödja 
utarbetandet av lagstiftning och politik 
som skyddar de mänskliga rättigheterna 
för hbti-personer runt om i världen.

Or. en

Ändringsförslag 360
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet beklagar att 
homosexualitet fortfarande är straffbart i 
många länder, och att vissa föreskriver 
dödsstraff. Parlamentet anser att 
våldsamma metoder och handlingar mot 
individer på grund av deras sexuella 
läggning bör straffas och måste upphöra.

Or. en

Ändringsförslag 361
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet välkomnar 
ratificeringen av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet ger på 
nytt uttryck för vikten av ett effektivt 
genomförande från både EU-
medlemsstaternas och EU-institutionernas 
sida. Framför allt måste principen om 
allmän tillgänglighet integreras på ett 
trovärdigt sätt och alla rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning måste 
säkerställas i all relevant EU-politik.

23. Europaparlamentet välkomnar 
ratificeringen av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet ger på 
nytt uttryck för vikten av ett effektivt 
genomförande från både EU-
medlemsstaternas och EU-institutionernas 
sida. Framför allt måste betydelsen av 
icke-diskriminering och principen om 
allmän tillgänglighet integreras på ett 
trovärdigt sätt och alla rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning måste 
säkerställas i all relevant EU-politik.

Or. en

Ändringsförslag 362
Tudor Ciuhodaru

Förslag till resolution
Punkt 23
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Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet välkomnar 
ratificeringen av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet ger på 
nytt uttryck för vikten av ett effektivt 
genomförande från både 
EU-medlemsstaternas och 
EU-institutionernas sida. Framför allt 
måste principen om allmän tillgänglighet 
integreras på ett trovärdigt sätt och alla 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning måste säkerställas i 
all relevant EU-politik.

23. Europaparlamentet välkomnar 
ratificeringen av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet ger på 
nytt uttryck för vikten av ett effektivt 
genomförande från både 
EU-medlemsstaternas och 
EU-institutionernas sida. Framför allt 
måste principen om allmän tillgänglighet 
integreras på ett trovärdigt sätt och alla 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning måste säkerställas i 
EU:s hela utvecklingspolitik.

Or. ro

Ändringsförslag 363
Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet välkomnar 
ratificeringen av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet ger på 
nytt uttryck för vikten av ett effektivt 
genomförande från både 
EU-medlemsstaternas och 
EU-institutionernas sida. Framför allt 
måste principen om allmän tillgänglighet 
integreras på ett trovärdigt sätt och alla 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning måste säkerställas i 
all relevant EU-politik.

23. Europaparlamentet välkomnar 
ratificeringen av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet ger på 
nytt uttryck för vikten av ett effektivt 
genomförande från både 
EU-medlemsstaternas och 
EU-institutionernas sida. Framför allt 
måste principen om allmän tillgänglighet 
integreras på ett trovärdigt sätt och alla 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning måste säkerställas i 
all relevant EU-politik. Parlamentet 
efterlyser ett globalt kompetenscentrum i 
Europa för framtidssäkrade och 
företagarinriktade färdigheter för 
personer med funktionsnedsättning.

Or. en
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Ändringsförslag 364
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet välkomnar 
ratificeringen av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet ger på 
nytt uttryck för vikten av ett effektivt 
genomförande från både 
EU-medlemsstaternas och 
EU-institutionernas sida. Framför allt 
måste principen om allmän tillgänglighet 
integreras på ett trovärdigt sätt och alla 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning måste säkerställas i 
all relevant EU-politik.

23. Europaparlamentet välkomnar 
ratificeringen av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet ger på 
nytt uttryck för vikten av ett effektivt 
genomförande från både 
EU-medlemsstaternas och 
EU-institutionernas sida. Framför allt 
måste principen om allmän tillgänglighet 
integreras på ett trovärdigt sätt och alla 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning måste säkerställas i 
all relevant EU-politik. Parlamentet 
understryker att en funktionsnedsättning 
inte berövar en person hans eller hennes 
värdighet som människa, vilket betyder att 
staterna är skyldiga att skydda personer 
med funktionshinder från att dö i förtid.

Or. en

Ändringsförslag 365
Janina Ochojska

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet framhåller 
behovet att skapa en mekanism baserad 
på ett system med ”positiv diskriminering” 
för personer med funktionsnedsättning 
när det gäller tillgång till 
utbildningssystemet, hälso- och 
sjukvården och arbetsmarknaden.
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Or. pl

Ändringsförslag 366
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Etniska och språkliga minoriteter1a

Europaparlamentet betonar att nationella 
minoriteter har särskilda behov, och att 
fullständig och verklig jämlikhet mellan 
personer som tillhör en nationell 
minoritet och dem som tillhör majoriteten 
därför bör främjas på alla områden i det 
ekonomiska, sociala, politiska och 
kulturella livet. Parlamentet uppmanar 
EU att noga följa genomförandet av 
bestämmelserna om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och minoriteters 
rättigheter under hela 
utvidgningsprocessen. Parlamentet 
framhåller behovet av att ägna ökad 
uppmärksamhet åt Europarådets och 
FN:s olika övervakningsmekanismer och 
av att utveckla ett närmare samarbete med 
deras olika fördragsorgan för att på ett 
bättre sätt kanalisera deras slutsatser och 
utnyttja deras sakkunskap på området. 
Parlamentet rekommenderar att man 
inrättar en ombudsmannatjänst eller 
tillsätter en särskild rapportör för 
minoriteters rättigheter, vars mandat 
skulle omfatta skydd av minoriteters 
rättigheter genom landsbesök och 
möjligheten att interagera med 
företrädare för minoriteter i syfte att öka 
medvetenheten om problem och ge 
EU:s medlemsstater rekommendationer. 
Parlamentet betonar att personer som 
tillhör etniska eller nationella minoriteter 
inte får utsättas för någon form av 
diskriminering när de utövar sina 
rättigheter – etniska och språkliga 
minoriteters kultur, traditioner, historia 
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och modersmål bör respekteras. Personer 
som tillhör etniska och språkliga 
minoriteter bör garanteras möjligheten att 
välja utbildning på sitt modersmål eller att 
lära sig det på olika utbildningsnivåer. 
För att uppmuntra och underlätta för 
minoriteter att verkligen delta i det 
offentliga livet, bör användningen av 
deras modersmål i utbildningssystem, 
kommuner, valförfaranden, rådgivande 
förfaranden och annat offentligt 
deltagande uppmuntras, där så är 
praktiskt möjligt. Parlamentet fördömer 
alla former av diskriminering oavsett 
grund, hatbrott, uppvigling till hat, 
hatpropaganda och all typ av social 
utestängning av etniska och nationella 
minoriteter, och uppmanar Europeiska 
unionen att uttryckligen fördöma och 
bestraffa de grymheter som riktas mot 
personer som tillhör etniska och 
nationella minoriteter.
__________________
1a Etniska och språkliga minoriteter skulle 
bli en ny kategori mellan Ny teknik och 
mänskliga rättigheter och Migranter och 
flyktingar.

Or. en

Ändringsförslag 367
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Rubrik 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Kampen mot kastdiskriminering

Or. en

Ändringsförslag 368
Hannah Neumann
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för Verts/ALE-gruppen
Heidi Hautala

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet upprepar sitt 
fördömande av de fortsatta 
människorättskränkningarna mot 
personer som utsätts för kasthierarkier 
och kastdiskriminering, bland annat 
förvägrad jämlikhet, förvägrad tillgång 
till rättsväsendet och sysselsättning, 
fortsatt segregering och fortsatta 
kastbaserade hinder för grundläggande 
mänskliga rättigheter och utveckling. 
Parlamentet är mycket bekymrat över det 
oroväckande antalet våldsamma angrepp 
på daliter på grund av kasttillhörighet och 
över den institutionaliserade 
diskriminering som äger rum ostraffat. 
Parlamentet efterlyser än en gång en 
EU-politik mot kastdiskriminering, och 
uppmanar EU att utnyttja varje tillfälle i 
sin handels-, utvecklings- och 
utrikespolitik för att offentligt och privat 
ta upp EU:s djupa oro över 
kastdiskriminering och för att aktivt 
stödja ansökningar från icke-statliga 
organisationer, till exempel det 
internationella solidaritetsnätverket för 
daliter, om en rådgivande ställning i FN, 
med inriktning på kastdiskriminering och 
andra former av diskriminering på grund 
av arbete och härkomst. Parlamentet 
upprepar sin uppmaning till EU och dess 
medlemsstater att intensifiera insatser och 
stödja initiativ på FN- och 
delegationsnivå för att avskaffa 
kastdiskriminering. Initiativen bör bland 
annat främja särskilda indikatorer, 
disaggregerade data och specialåtgärder 
för att bekämpa kastsystemet i 
genomförandet och övervakningen av 
2030 års mål för hållbar utveckling samt 
efterlevnad av FN:s nya vägledande 
verktyg om diskriminering baserad på 
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härkomst, och stöd till stater.

Or. en

Ändringsförslag 369
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet ser med stor 
oro på omfattningen och konsekvenserna 
av den diskriminering och de 
människorättskränkningar som baseras 
på kasttillhörighet, bland annat i form av 
förvägrad tillgång till rättsväsendet eller 
sysselsättning, fortsatt segregering, 
fattigdom och stigmatisering. Parlamentet 
vill att EU ska anta ett instrument för att 
förebygga och eliminera 
kastdiskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 370
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till EU-institutionerna och 
medlemsstaterna att öka sina insatser och 
stödja initiativ för att avskaffa 
kastdiskriminering, bland annat genom 
att främja särskilda indikatorer, 
disaggregerade data och specialåtgärder 
för att bekämpa kastdiskriminering i 
genomförandet och övervakningen av 
2030 års mål för hållbar utveckling, samt 
efterlevnad av FN:s nya vägledande 
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verktyg om diskriminering baserad på 
härkomst, och stöd till stater.

Or. en

Ändringsförslag 371
Bert-Jan Ruissen

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, Europeiska 
utrikestjänsten och EU:s medlemsstater 
att öka medvetenheten om och avsätta 
tillräckliga resurser för kampen mot 
antisemitism i hela världen.

Or. en

Ändringsförslag 372
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet är djupt oroat 
över den kinesiska regeringens allvarliga 
och systematiska kränkningar av etniska 
och religiösa gruppers mänskliga 
rättigheter, i synnerhet de godtyckliga 
massgripandena av uppskattningsvis 1–3 
miljoner uigurer i interneringsläger i 
Uiguriska autonoma regionen Xinjiang. 
Parlamentet uppmanar EU-
institutionerna att fullt ut genomföra 
bestämmelserna i sina brådskande 
resolutioner och att allvarligt överväga att 
införa riktade sanktioner mot, frysa 
tillgångar för och vidta andra konkreta 
åtgärder mot dem som står bakom 
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utformningen och genomförandet av 
lägersystemet. Parlamentet uppmanar den 
höga representanten och vice 
ordföranden att fortsätta att i bilaterala 
och multilaterala sammanhang verkligen 
ta upp denna fråga med sina motparter i 
den kinesiska regeringen och att fortsätta 
kräva en stängning av interneringslägren.

Or. en

Ändringsförslag 373
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 23b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23b. Europaparlamentet är djupt oroat 
över att urbefolkningar utsätts för 
omfattande och systematisk 
diskriminering samt förföljelse runt om i 
världen, liksom över förföljelsen och de 
godtyckliga gripandena av och morden på 
människorättsförsvarare samt över 
tvångsförflyttningar, markrofferi och 
företagsbrott. Parlamentet konstaterar att 
urbefolkningar i de flesta fall lever under 
fattigdomsgränsen och har mycket liten 
eller ingen tillgång till politisk 
representation och politiskt 
beslutsfattande.

Or. en

Ändringsförslag 374
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft EU och dess medlemsstater att 
aktivt verka för att urbefolkningars 
rättigheter erkänns, skyddas och främjas 
fullt ut. Länderna uppmanas att ratificera 
ILO:s konvention nr 169 om 
ursprungsfolk och stamfolk.

Or. en

Ändringsförslag 375
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 23b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23b. Europaparlamentet uppmanar alla 
stater, särskilt EU och medlemsstaterna, 
att inkludera urbefolkningar och 
landsbygdssamhällen i beslutsprocessen 
när det gäller strategier för att komma till 
rätta med klimatförändringarna, vilka 
även bör omfatta de fall då irreparabel 
skada till följd av klimatförändringar kan 
tvinga dem att migrera och medföra 
dubbel diskriminering då de dels fördrivits 
av miljöskäl dels för att de tillhör en 
urbefolkning.

Or. en

Ändringsförslag 376
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Rubrik 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

Religions- och trosfrihet Tanke-, samvets-, religions- och trosfrihet
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Or. en

Ändringsförslag 377
Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU.

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att agera på ett öppet, 
neutralt och opartiskt sätt i fråga om 
religions- och trosfrihet och att inleda en 
dialog med stater och företrädare för det 
civila samhället, trossamfund, 
humanistiska och filosofiska föreningar i 
syfte att förhindra alla våldshandlingar mot 
och all diskriminering av personer på 
grund av filosofiska åsikter, tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU, med beaktande av parlamentets 
föreslagna ändringar (EU:s riktlinjer och 
mandatet för EU:s särskilda sändebud för 
främjandet av religions- och trosfrihet 
utanför EU 2018/2155(INI)).

Or. fr

Ändringsförslag 378
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 24
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Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU.

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att agera på ett 
transparent, neutralt och opartiskt sätt i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en dialog med stater och företrädare 
för det civila samhället, trossamfund samt 
humanistiska och filosofiska grupper i 
syfte att förhindra våldshandlingar mot och 
diskriminering av personer på grund av 
deras tankar, filosofiska åsikter, samvete, 
religion eller övertygelse. Parlamentet 
begär att EU 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. Parlamentet 
påminner rådet och kommissionen om 
behovet av att stödja det särskilda 
sändebudets institutionella mandat, roll och 
skyldigheter när det gäller att främja 
religions- och trosfrihet utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 379
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU fortsätter att bilda 

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet, att fullt 
ut tillämpa EU:s riktlinjer för främjande 
och skydd av religions- och trosfrihet och 
att främja en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället, 
kyrkor, religiösa samfund och föreningar 
samt andra trossamfund i syfte att 
förhindra våldshandlingar mot, förföljelse 
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allianser och stärka samarbetet med många 
olika länder och regionala organisationer 
för att åstadkomma positiva förändringar 
när det gäller religions- och trosfrihet. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU.

av samt intolerans mot och diskriminering 
av personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU fortsätter att bilda 
allianser och stärka samarbetet med många 
olika länder och regionala organisationer 
för att åstadkomma positiva budskap när 
det gäller religions- och trosfrihet. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen, Europeiska 
utrikestjänsten och medlemsstaterna att 
främja och skydda den grundläggande 
rätten till vapenvägran som ett uttryck för 
religions- och trosfrihet.

Or. en

Ändringsförslag 380
Bert-Jan Ruissen

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället 
och trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att integrera religions- 
och trosfrihet med tanke på att omkring 
tre fjärdedelar av världens befolkning bor 
i länder där religionen är starkt eller 
mycket starkt begränsad. Parlamentet 
efterlyser en samordning av 
opinionsbildningsinitiativ, interreligiös 
dialog och en betoning på flexibel 
finansiering till lokala aktörer inom 
trossamfund i tredjeländer i syfte att 
förhindra våldshandlingar mot och 
diskriminering av personer på grund av 
tanke- eller samvetsfrågor, religion eller 
övertygelse. Parlamentet begär att EU 
fortsätter att bilda allianser och stärka 
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särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU.

samarbetet med många olika länder och 
regionala organisationer för att 
åstadkomma positiva förändringar när det 
gäller religions- och trosfrihet. Parlamentet 
påminner rådet och kommissionen om 
behovet av att stödja det särskilda 
sändebudets institutionella mandat, roll och 
skyldigheter när det gäller att främja 
religions- och trosfrihet utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 381
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU.

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen/utrikestjänsten och 
EU:s medlemsstater att intensifiera arbetet 
med att förespråka religions- och 
trosfrihet, inklusive rätten att byta eller 
avsäga sig sin religion eller tro och att inte 
tillhöra någon, att inleda den 
interreligiösa dialogen med stater och 
företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse, 
däribland pilgrimers rätt att få tillgång till 
heliga och religiösa platser utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
ras eller etniskt ursprung, 
funktionsnedsättning, kön eller sexuell 
läggning. Parlamentet uppmanar EU att 
fortsätta bilda allianser och stärka 
samarbetet med många olika länder, 
regionala och internationella 
organisationer och civilsamhället för att 
åstadkomma positiva förändringar när det 
gäller religions- och trosfrihet. Parlamentet 
påminner rådet och kommissionen om att 
på lämpligt sätt stödja det särskilda 



AM\1191416SV.docx 99/168 PE642.989v01-00

SV

sändebudets institutionella mandat, roll och 
skyldigheter när det gäller att främja 
religions- och trosfrihet utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 382
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU.

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen/utrikestjänsten och 
EU:s medlemsstater att intensifiera arbetet 
med att förespråka tanke-, samvets-, 
religions- och trosfrihet, inbegripet frihet 
att tro eller inte tro, att utöva eller inte 
utöva, att inleda den interreligiösa 
dialogen med stater och företrädare för det 
civila samhället och trossamfund i syfte att 
förhindra våldshandlingar mot och 
diskriminering av personer på grund av 
tanke- eller samvetsfrågor, religion eller 
övertygelse. Parlamentet anser därför att 
rätten till apostasi och ateism villkorslöst 
måste stärkas genom interreligiösa och 
interkulturella dialoger. Parlamentet 
fördömer att religion används som ett 
redskap i många länder. Parlamentet 
begär att EU fortsätter att bilda allianser 
och stärka samarbetet med många olika 
länder och regionala organisationer för att 
åstadkomma positiva förändringar när det 
gäller tanke-, samvets-, religions- och 
trosfrihet. Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om att på lämpligt sätt 
stödja det särskilda sändebudets 
institutionella mandat, roll och skyldigheter 
när det gäller att främja religions- och 
trosfrihet utanför EU.

Or. en
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Ändringsförslag 383
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU.

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om tanke-, samvets-, religions- och 
trosfrihet, och att inleda interreligiösa och 
interkulturella dialoger med stater och 
företrädare för det civila samhället, 
trossamfund och konfessionslösa grupper 
i syfte att förhindra våldshandlingar mot 
och diskriminering av personer på grund av 
tanke- eller samvetsfrågor, religion eller 
övertygelse. Parlamentet begär att EU 
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. Parlamentet 
påminner rådet och kommissionen om 
behovet av att stödja det särskilda 
sändebudets institutionella mandat, roll och 
skyldigheter när det gäller att främja 
religions- och trosfrihet utanför EU, i linje 
med Europaparlamentets resolution om 
EU:s riktlinjer och mandatet för 
EU:s särskilda sändebud för främjande av 
religions- och trosfrihet utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 384
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
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medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU.

medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet 
inbegripet rätten att byta eller avsäga sig 
sin religion eller tro och att inte utöva 
någon, och att inleda en interreligiös 
dialog med stater och företrädare för det 
civila samhället och trossamfund i syfte att 
förhindra våldshandlingar mot och 
diskriminering av personer på grund av 
tanke- eller samvetsfrågor, religion eller 
övertygelse. Parlamentet begär att EU 
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. Parlamentet 
påminner rådet och kommissionen om 
behovet av att stödja det särskilda 
sändebudets institutionella mandat, roll och 
skyldigheter när det gäller att främja 
religions- och trosfrihet utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 385
Marc Tarabella, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället 
och trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en dialog med kyrkor och religiösa 
sammanslutningar och samfund samt 
med filosofiska och konfessionslösa 
organisationer i syfte att förhindra alla 
våldshandlingar mot och all diskriminering 
av personer där avsikten är att begränsa 
tanke-, samvets-, religions- eller trosfrihet. 
Parlamentet begär att EU fortsätter att bilda 
allianser och stärka samarbetet med många 
olika länder och regionala organisationer 
för att åstadkomma positiva förändringar 
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Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU.

när det gäller religions- och trosfrihet. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att under 
ständigt samråd med religiösa och 
filosofiska organisationer stödja det 
särskilda sändebudets roll och skyldigheter 
när det gäller att främja religions- och 
trosfrihet utanför EU.

Or. fr

Ändringsförslag 386
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU.

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att medlemsstaterna 
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. Parlamentet 
påminner rådet och kommissionen om 
behovet av att stödja det särskilda 
sändebudets institutionella mandat, roll och 
skyldigheter när det gäller att främja 
religions- och trosfrihet utanför EU.

Or. en
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Ändringsförslag 387
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det 
gäller att främja religions- och trosfrihet 
utanför EU.

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet uppmanar rådet och 
kommissionen att stärka det institutionella 
mandatet för det särskilda sändebudet för 
främjande av religions- och trosfrihet 
utanför EU, och att utöka den kapacitet 
som finns tillgänglig för detta arbete och 
de skyldigheter som detta innebär.

Or. nl

Ändringsförslag 388
Bert-Jan Ruissen

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 

24. Europaparlamentet betonar att 
religions- och trosfrihet måste garanteras 
överallt i världen och ges villkorslöst 
skydd. Parlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
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trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU.

fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 389
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om tanke-, samvets-, religions- och 
trosfrihet och att inleda en dialog med 
stater och företrädare för det civila 
samhället och trossamfund i syfte att 
förhindra våldshandlingar mot och 
diskriminering av personer på grund av 
tanke- eller samvetsfrågor, religion eller 
övertygelse. Parlamentet begär att EU 
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. Parlamentet 
påminner rådet och kommissionen om 
behovet av att stödja det särskilda 
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mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU.

sändebudets institutionella mandat, roll och 
skyldigheter när det gäller att främja 
religions- och trosfrihet utanför EU.

Or. fr

Ändringsförslag 390
Željana Zovko

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU.

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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 dessa 
grupper är särskilt utsatta. Parlamentet 
påminner rådet och kommissionen om 
behovet av att stödja det särskilda 
sändebudets institutionella mandat, roll och 
skyldigheter när det gäller att främja 
religions- och trosfrihet utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 391
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 24
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Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU.

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet beklagar djupt alla lagar mot 
konvertering och hädelse, vilka effektivt 
begränsar och till och med berövar 
religiösa minoriteter och ateister deras 
religions- och trosfrihet. Parlamentet 
begär att EU 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. Parlamentet 
påminner rådet och kommissionen om 
behovet av att stödja det särskilda 
sändebudets institutionella mandat, roll och 
skyldigheter när det gäller att främja 
religions- och trosfrihet utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 392
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
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våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU.

våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU. Parlamentet understryker behovet av 
att särskilt uppmärksamma situationen 
för de kristna runt om i världen som 
förföljs och som utgör en klar majoritet av 
de religiösa grupper som diskrimineras, 
utsätts för våld och dödas.

Or. en

Ändringsförslag 393
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att intensifiera arbetet i 
fråga om religions- och trosfrihet och att 
inleda en interreligiös dialog med stater 
och företrädare för det civila samhället och 
trossamfund i syfte att förhindra 
våldshandlingar mot och diskriminering av 
personer på grund av tanke- eller 
samvetsfrågor, religion eller övertygelse. 
Parlamentet begär att EU 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. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att stödja det 
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särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU.

särskilda sändebudets institutionella 
mandat, roll och skyldigheter när det gäller 
att främja religions- och trosfrihet utanför 
EU genom att göra det till ett flerårigt 
mandat och genom att etablera ett 
samarbete mellan alla relevanta 
EU-institutioner. Parlamentet ger sitt 
fulla stöd till den ledande roll som EU 
brukar inta i samband med tematiska 
resolutioner om religions- och trosfrihet i 
FN:s råd för mänskliga rättigheter och i 
FN:s generalförsamling.

Or. en

Ändringsförslag 394
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet är djupt oroat 
över att hädelse, konvertering eller 
apostasi i vissa länder bestraffas med 
bland annat dödsstraff. Parlamentet 
upprepar att rätten till religions- och 
trosfrihet innefattar rätten att inte tro, 
rätten till en teistisk, icke-teistisk, 
agnostisk eller ateistisk åskådning och 
rätten till apostasi.

Or. en

Ändringsförslag 395
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet erkänner att 
det är religiösa samfunds och gruppers 
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rätt att välja sina egna ledare utan 
inblandning från staten, och i enlighet 
med rätten till tanke-, samvets-, religions- 
och trosfrihet.

Or. en

Ändringsförslag 396
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet uppmanar det 
särskilda sändebudet för främjande av 
religions- och trosfrihet utanför EU att 
lovorda alla insatser för att sätta stopp för 
den nationella diskrimineringen av 
qatariska pilgrimer som inte kan göra 
pilgrimsfärden hajj på grund av den 
pågående krisen i Gulfstaternas 
samarbetsråd.

Or. en

Ändringsförslag 397
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet noterar med 
oro att kristna är den mest förföljda 
religiösa minoriteten i världen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
hjälpa behövande kristna samfund som 
förföljs runt om i världen.

Or. en



PE642.989v01-00 110/168 AM\1191416SV.docx

SV

Ändringsförslag 398
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet framhåller 
skyddet av den mest förföljda religiösa 
minoriteten i världen, de kristna, och att 
förföljelsen av kristna nu börjar likna ett 
folkmord.

Or. en

Ändringsförslag 399
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 24b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24b. Europaparlamentet 
uppmärksammar särskilt förföljelsen av 
kristna i Mellanöstern och Afrika och 
konstaterar att en överväldigande 
majoritet (80 %), enligt en ny rapport som 
utarbetats på uppdrag av den brittiske 
ministern Jeremy Hunt, av de förföljda 
troende är kristna. Parlamentet uttrycker 
dessutom oro över att andelen kristna, 
som för hundra år sedan var 20 % av 
befolkningen i Mellanöstern och 
Nordafrika, nu är under 4 %. 

Or. en

Ändringsförslag 400
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino
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Förslag till resolution
Punkt 24b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24b. Europaparlamentet påminner om 
att principen om åtskillnad mellan kyrka 
och stat är av central betydelse i 
författningar runtom i världen och i 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 401
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Rubrik 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Pressfrihet och rätt till information

Or. en

Ändringsförslag 402
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Yttrandefrihet och mediefrihet
Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediefrihet främjar en 
pluralistisk kultur och är väsentliga delar 
av grunden för ett demokratiskt samhälle, 
och att journalister fritt bör få utöva sitt 
yrke, utan fruktan för lagföring eller 
fängelse. Parlamentet ber EU och dess 
medlemsstater att intensifiera 
övervakningen av alla slags 
begränsningar av yttrandefriheten online 
eller offline och mediefriheten i 
tredjeländer, att systematiskt fördöma 
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sådana begränsningar och att utnyttja 
alla tillgängliga diplomatiska medel och 
verktyg för att omintetgöra dem. 
Parlamentet fördömer blockering av 
mediewebbplatser och blockering eller 
begränsning av åtkomsten till 
applikationer för online-meddelanden, 
samt människorättskränkningar, 
fängslande och dödsfall bland många 
journalister och bloggare under 2018, och 
ber EU att göra allt för att skydda dem. 
Parlamentet betonar vikten av att fördöma 
och bekämpa hatpropaganda och 
uppmaningar till våld online och offline, 
eftersom dessa handlingar utgör ett direkt 
hot mot rättsstatsprincipen.

Or. fr

Ändringsförslag 403
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet uppmanar 
EU:s särskilda sändebud att ägna särskild 
uppmärksamhet åt skyddet av mediernas 
frihet, oberoende och mångfald runtom i 
världen. Parlamentet stöder initiativ som 
bidrar till att skilja falska nyheter och 
felaktig propagandainformation från 
information som samlats in genom 
genuint och oberoende journalistiskt 
arbete, såsom initiativet ”Journalism 
trust”. Parlamentet uppmanar 
EU:s institutioner och medlemsstater att 
fördöma alla former av fysiska hot eller 
rättsliga trakasserier som används i ett 
försök att tysta journalister.

Or. en



AM\1191416SV.docx 113/168 PE642.989v01-00

SV

Ändringsförslag 404
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet är mycket 
kritiskt till att informationsfriheten 
fortfarande var hotad 2018, och att 
80 journalister dödades, 348 fängslades 
och 60 kidnappades enligt den årliga 
rapporten från Reportrar utan gränser. 
Parlamentet erinrar om vikten av 
yttrandefrihet, såväl på som utanför 
internet, eftersom det främjar en 
pluralistisk kultur. Parlamentet fördömer 
starkt hot mot, trakasserier av och 
angrepp på journalister, oberoende 
medier, bloggare och visselblåsare samt 
hatpropaganda, ärekränkningslagar och 
uppvigling till våld, eftersom allt detta 
utgör ett hot mot rättsstaten och de värden 
som ligger till grund för de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet påminner om 
att yttrandefriheten är en grund som alla 
demokratiska samhällen bygger på och 
som endast får begränsas under särskilda 
omständigheter, med särskild hänsyn till 
principerna om nödvändighet och 
proportionalitet.

Or. en

Ändringsförslag 405
Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Rubrik 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Tortyr och annan misshandel

Or. en
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Ändringsförslag 406
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet beklagar att 
tortyr, omänsklig eller förnedrande 
behandling och dödsstraff fortfarande 
förekommer i många länder runtom i 
världen, och uppmanar EU att öka sina 
insatser för att få ett slut på detta. 
Parlamentet välkomnar att 
EU:s samordningsgrupp mot tortyr 
inrättades 2017. Parlamentet välkomnar i 
detta sammanhang uppdateringen av 
EU:s lagstiftning genom dess 
lagstiftningsresolution av den 
29 november 2018 om handel med vissa 
varor som kan användas till dödsstraff, 
tortyr eller annan omänsklig eller 
förnedrande behandling eller 
bestraffning. Parlamentet framhåller att 
antalet avrättningar i världen enligt 
Amnesty International minskade med 
31 % jämfört med 2017. Parlamentet 
uppmanar de länder som inte redan har 
gjort det att utfärda ett omedelbart 
moratorium för dödsstraff som ett steg 
mot dess avskaffande.

Or. en

Ändringsförslag 407
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet beklagar djupt 
att tortyr, omänsklig eller förnedrande 
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behandling och dödsstraff fortfarande 
förekommer i många länder runtom i 
världen, och uppmanar EU att öka sina 
insatser för att få ett slut på detta. 
Parlamentet uppmanar de länder som inte 
redan har gjort det att utfärda ett 
omedelbart moratorium för dödsstraff 
som ett steg mot dess avskaffande. 
Parlamentet anser att man måste 
bekämpa alla former av tortyr och 
misshandel, inklusive psykisk tortyr, av 
fängslade personer, och att mer måste 
göras för att säkra efterlevnaden av 
relevant internationell rätt och ersättning 
för offren.

Or. en

Ändringsförslag 408
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 24b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24b. Europaparlamentet påminner om 
att under 2018 genomfördes minst 690 
avrättningar i 20 länder, vilket var en 
minskning med 31 % jämfört med 2017. 
Parlamentet ser med oro på antalet 
fällande domar och avrättningar som 
verkställs av skäl som inte 
överensstämmer med definitionen av 
allvarliga brott, vilket strider mot 
internationell rätt. Parlamentet uppmanar 
de länder som inte redan har gjort det att 
omedelbart utfärda ett moratorium för 
dödsstraff i syfte att avskaffa det, och 
uppmanar EU och medlemsstaterna att 
vara särskilt vaksamma när det gäller 
stater som hotar med att återinföra 
dödsstraffet i lagstiftningen eller i 
praktiken.

Or. en
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Ändringsförslag 409
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 24c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24c. Europaparlamentet fördömer 
användningen av tortyr, omänsklig eller 
förnedrande behandling och dödsstraff i 
många länder. Parlamentet anser att 
förhållandena och situationen på 
fängelserna i ett antal länder är ytterst 
oroande. Parlamentet anser att man 
måste bekämpa alla former av tortyr och 
misshandel, inklusive psykologisk 
misshandel, av fängslade personer, och 
att mer måste göras för att internationell 
rätt på detta område ska respekteras. 
Parlamentet påminner om att det är 
misshandel eller till och med tortyr att 
neka fångar tillgång till vård och 
läkemedel, särskilt när det gäller 
sjukdomar som hepatit eller hiv, och att 
det kan likställas med underlåtenhet att 
hjälpa en person i nöd.

Or. en

Ändringsförslag 410
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 24b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24b. Europaparlamentet anser att 
fängelseförhållandena, inklusive 
tillgången till vård och läkemedel, i ett 
antal länder är mycket oroväckande. 
Parlamentet anser att man måste 
bekämpa alla former av fysisk och psykisk 
tortyr samt misshandel av fängslade 
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personer, och att mer måste göras för att 
säkra efterlevnaden av relevant 
internationell rätt och ersättning för 
offren.

Or. en

Ändringsförslag 411
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Punkt 24c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24c. Europaparlamentet välkomnar 
EU:s reviderade politik gentemot 
tredjeländer vad gäller tortyr och annan 
grym, omänsklig och förnedrande 
behandling eller bestraffning. 
Parlamentet uppmanar 
EU:s medlemsstater att integrera 
garantier mot tortyr och annan 
misshandel i alla åtgärder och i all politik.

Or. en

Ändringsförslag 412
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Förslag till resolution
Punkt 24d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24d. Europaparlamentet betonar vikten 
av att ytterligare stärka samarbetet med 
FN-mekanismer, regionala organ och 
relevanta aktörer såsom Internationella 
brottmålsdomstolen samt organisationer i 
det civila samhället och 
människorättsförsvarare i kampen mot 
tortyr och annan misshandel.

Or. en
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Ändringsförslag 413
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Förslag till resolution
Punkt 24e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24e. Europaparlamentet uppmanar 
EU:s medlemsstater att omedelbart sätta 
stopp för den globala handeln med varor 
som används för tortyr och dödsstraff.

Or. en

Ändringsförslag 414
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet bekräftar att alla 
företag, oavsett om de är verksamma i sina 
hemländer eller över gränserna, måste 
driva sin verksamhet i full 
överensstämmelse med internationella 
människorättsnormer. Parlamentet betonar 
behovet av att inrätta ett instrument för att 
inom ramen för internationell människorätt 
reglera transnationella bolags och andra 
företags verksamhet. Parlamentet påminner 
om att alla länder måste genomföra FN:s 
vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter och uppmanar de 
EU-medlemsstater som ännu inte har gjort 
det att anta nationella handlingsplaner för 
företags rättigheter så snart som möjligt.

25. Europaparlamentet bekräftar att alla 
företag, oavsett om de är verksamma i sina 
hemländer eller över gränserna, måste 
driva sin verksamhet i full 
överensstämmelse med internationella 
människorättsnormer och miljönormer. 
Parlamentet betonar behovet av att inrätta 
ett instrument för att inom ramen för 
internationell människorätt reglera 
transnationella bolags och andra företags 
verksamhet. Parlamentet understryker att 
många europeiska företag associeras med 
allvarliga brott mot de mänskliga 
rättigheterna och med miljöförstöring, 
bland annat tvångsarbete och barnarbete, 
markrofferi och giftiga föroreningar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om 
företags mänskliga rättigheter och 
tillbörliga miljöhänsyn för att förhindra 
brott i deras globala verksamhet och för 
att förbättra offrens tillgång till rättslig 
prövning. Parlamentet påminner om att 
alla länder måste genomföra 
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FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter och uppmanar de 
EU-medlemsstater som ännu inte har gjort 
det att anta nationella handlingsplaner för 
företags rättigheter så snart som möjligt. 
Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att på ett konstruktivt sätt 
stödja utvecklingen av det bindande 
FN-instrumentet för transnationella och 
andra företag i förhållande till mänskliga 
rättigheter, och anser att detta är ett 
nödvändigt steg framåt för att främja och 
skydda de mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 415
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen
Heidi Hautala

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet bekräftar att alla 
företag, oavsett om de är verksamma i sina 
hemländer eller över gränserna, måste 
driva sin verksamhet i full 
överensstämmelse med internationella 
människorättsnormer. Parlamentet betonar 
behovet av att inrätta ett instrument för att 
inom ramen för internationell människorätt 
reglera transnationella bolags och andra 
företags verksamhet. Parlamentet 
påminner om att alla länder måste 
genomföra FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter och 
uppmanar de EU-medlemsstater som ännu 
inte har gjort det att anta nationella 
handlingsplaner för företags rättigheter så 
snart som möjligt.

25. Europaparlamentet bekräftar att alla 
företag, oavsett om de är verksamma i sina 
hemländer eller över gränserna, måste 
driva sin verksamhet i full 
överensstämmelse med internationella 
människorättsnormer. Parlamentet betonar 
behovet av att inrätta en bindande 
EU-mekanism för att säkerställa dessa 
företags efterlevnad och att inrätta ett 
instrument inom ramen för internationell 
människorätt reglera transnationella bolags 
och andra företags verksamhet. 
Parlamentet uppmanar i detta 
sammanhang återigen EU och dess 
medlemsstater att på ett konstruktivt sätt 
delta i arbetet i FN:s mellanstatliga 
arbetsgrupp för transnationella bolag och 
andra företag. Parlamentet betonar den 
avgörande betydelsen av att alla länder, 
även EU:s medlemsstater, till fullo 
genomför FN:s vägledande principer för 
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företag och mänskliga rättigheter, i 
synnerhet med avseende på den tredje 
pelaren rörande tillgång till rättsmedel. 
Parlamentet uppmanar de 
EU-medlemsstater som ännu inte har gjort 
det att anta nationella handlingsplaner för 
företags rättigheter så snart som möjligt. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
inrätta en interinstitutionell arbetsgrupp 
för företag och mänskliga rättigheter samt 
att undersöka möjligheterna till ett 
initiativ för aktsamhetskrav på EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 416
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet bekräftar att alla 
företag, oavsett om de är verksamma i sina 
hemländer eller över gränserna, måste 
driva sin verksamhet i full 
överensstämmelse med internationella 
människorättsnormer. Parlamentet betonar 
behovet av att inrätta ett instrument för att 
inom ramen för internationell människorätt 
reglera transnationella bolags och andra 
företags verksamhet. Parlamentet påminner 
om att alla länder måste genomföra 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter och uppmanar de 
EU-medlemsstater som ännu inte har gjort 
det att anta nationella handlingsplaner för 
företags rättigheter så snart som möjligt.

25. Europaparlamentet bekräftar att alla 
företag, oavsett om de är verksamma i sina 
hemländer eller över gränserna, måste 
driva sin verksamhet i full 
överensstämmelse med internationella 
människorättsnormer. Parlamentet 
påminner om företagens ansvar när det 
gäller att se till att deras verksamhet och 
leveranskedjor inte är inblandade i 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, inbegripet miljörättigheter 
urfolks rättigheter och 
arbetstagarrättigheter, eller i hot mot och 
angrepp på människorättsförsvarare. 
Parlamentet betonar behovet av att inrätta 
ett internationellt bindande instrument för 
att inom ramen för internationell 
människorätt reglera transnationella bolags 
och andra företags verksamhet. 
Parlamentet påminner om att alla länder 
måste genomföra FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter och uppmanar de 
EU-medlemsstater som ännu inte har gjort 
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det att anta nationella handlingsplaner för 
företags rättigheter så snart som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 417
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet bekräftar att alla 
företag, oavsett om de är verksamma i sina 
hemländer eller över gränserna, måste 
driva sin verksamhet i full 
överensstämmelse med internationella 
människorättsnormer. Parlamentet betonar 
behovet av att inrätta ett instrument för att 
inom ramen för internationell människorätt 
reglera transnationella bolags och andra 
företags verksamhet. Parlamentet påminner 
om att alla länder måste genomföra 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter och uppmanar de 
EU-medlemsstater som ännu inte har gjort 
det att anta nationella handlingsplaner för 
företags rättigheter så snart som möjligt.

25. Europaparlamentet bekräftar att alla 
företag, oavsett om de är verksamma i sina 
hemländer eller över gränserna, måste 
driva sin verksamhet i full 
överensstämmelse med internationella 
människorättsnormer. Parlamentet betonar 
behovet av att inrätta ett bindande 
instrument för att inom ramen för 
internationell människorätt reglera 
transnationella bolags och andra företags 
verksamhet. Parlamentet påminner om att 
alla länder måste genomföra 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter och uppmanar de 
EU-medlemsstater som ännu inte har gjort 
det att anta nationella handlingsplaner för 
företags rättigheter så snart som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 418
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet bekräftar att alla 
företag, oavsett om de är verksamma i sina 
hemländer eller över gränserna, måste 
driva sin verksamhet i full 

25. Europaparlamentet bekräftar att alla 
företag, oavsett om de är verksamma i sina 
hemländer eller över gränserna, måste 
driva sin verksamhet i full 
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överensstämmelse med internationella 
människorättsnormer. Parlamentet betonar 
behovet av att inrätta ett instrument för att 
inom ramen för internationell människorätt 
reglera transnationella bolags och andra 
företags verksamhet. Parlamentet påminner 
om att alla länder måste genomföra 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter och uppmanar de 
EU-medlemsstater som ännu inte har gjort 
det att anta nationella handlingsplaner för 
företags rättigheter så snart som möjligt.

överensstämmelse med internationella 
människorättsnormer. Parlamentet betonar 
behovet av att inrätta ett instrument för att 
inom ramen för internationell människorätt 
reglera transnationella bolags och andra 
företags verksamhet. Parlamentet påminner 
om att alla länder måste genomföra 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter och uppmanar de 
EU-medlemsstater som ännu inte har gjort 
det att anta nationella handlingsplaner för 
företags rättigheter så snart som möjligt. 
Parlamentet uppmanar den privata 
sektorn, i synnerhet finans-, försäkrings- 
och transportbolagen, att tillhandahålla 
sina tjänster till humanitära aktörer som 
bedriver biståndsverksamhet, inbegripet 
områden som omfattas av EU-sanktioner, 
i full överensstämmelse med de 
humanitära undantagen och de undantag 
som föreskrivs i EU-lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 419
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet bekräftar att alla 
företag, oavsett om de är verksamma i sina 
hemländer eller över gränserna, måste 
driva sin verksamhet i full 
överensstämmelse med internationella 
människorättsnormer. Parlamentet betonar 
behovet av att inrätta ett instrument för att 
inom ramen för internationell människorätt 
reglera transnationella bolags och andra 
företags verksamhet. Parlamentet påminner 
om att alla länder måste genomföra 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter och uppmanar de 
EU-medlemsstater som ännu inte har gjort 
det att anta nationella handlingsplaner för 

25. Europaparlamentet bekräftar att alla 
företag, oavsett om de är verksamma i sina 
hemländer eller över gränserna, måste 
driva sin verksamhet i full 
överensstämmelse med internationella 
människorättsnormer. Parlamentet betonar 
behovet av att inrätta ett instrument för att 
inom ramen för internationell människorätt 
reglera transnationella bolags och andra 
företags verksamhet. Parlamentet påminner 
om att alla länder måste genomföra 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter och uppmanar de 
EU-medlemsstater som ännu inte har gjort 
det att anta nationella handlingsplaner för 
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företags rättigheter så snart som möjligt. företags rättigheter så snart som möjligt. 
Parlamentet betonar behovet av att 
förbättra tillgången till rättslig prövning 
för dem som utsatts för missförhållanden 
i ett företag.

Or. en

Ändringsförslag 420
Bettina Vollath

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om efterlevnad av 
kraven på transparens och tillbörlig 
aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljöskydd, där företagen 
uppmanas att respektera de mänskliga 
rättigheterna och miljön i sina globala 
värdekedjor och verksamheter. 
Parlamentet betonar vikten av att, genom 
den nya lagstiftningen, förbättra 
tillgången till rättslig prövning för dem 
som drabbas av företagens överträdelser. 
Parlamentet konstaterar att det behövs 
bindande EU-lagstiftning för att 
garantera skydd för enskilda personer, 
sammanslutningar, arbetstagare, 
människorättsförsvarare och deras 
företrädare samt för miljön.

Or. de

Ändringsförslag 421
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet betonar att 
främjandet av mänskliga rättigheter och 
demokratiska principer, bland annat 
genomomförandet av villkorsklausuler om 
mänskliga rättigheter i internationella 
avtal, behöver stödjas i all EU-politik med 
en yttre dimension, inklusive 
handelspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 422
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet bekräftar 
dessutom än en gång vikten av att 
företagens sociala ansvar främjas och 
vikten av att europeiska företag går i 
spetsen för att främja internationella 
normer i fråga om företag och mänskliga 
rättigheter. Samarbete mellan 
människorättsorganisationer och 
företagsorganisationer stärker lokala 
aktörer och främjar civilsamhället.

Or. en

Ändringsförslag 423
Bettina Vollath

Förslag till resolution
Punkt 25b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25b. Europaparlamentet efterlyser ett 
system för krav på gottgörelse med 
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avseende på kränkningar av 
grundläggande mänskliga rättigheter 
inom ramen för ett företags ekonomiska 
eller kommersiella verksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 424
Bettina Vollath

Förslag till resolution
Punkt 25c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25c. Europaparlamentet betonar att 
prövningen av huruvida tillbörlig 
aktsamhet tillämpas i fråga om de 
mänskliga rättigheterna bör äga rum 
fortlöpande och så tidigt som möjligt – 
redan under uppbyggnadsfasen för en ny 
affärsverksamhet – eftersom riskerna för 
de mänskliga rättigheterna också kan 
förändras i och med att ett företags 
affärsverksamhet utvecklas och 
förändringar uppstår i affärsmiljön. Till 
exempel kan riskerna för de mänskliga 
rättigheterna öka eller minska redan 
under utarbetandet av kontrakt och andra 
avtal, eller elimineras i samband med 
fusioner eller förvärv.

Or. de

Ändringsförslag 425
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet uppmanar EU 
att i sin dialog med tredjeländer, särskilt 
de länder som berörs av megaprojekt och i 
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synnerhet om dessa finansieras av 
investerare, banker och biståndsprogram 
från EU, se till att myndigheterna har 
eller fastställer ett tydligt och bindande 
regelverk som privata militära företag och 
säkerhetsföretag måste följa, och där 
genomförandet regelbundet och öppet 
övervakas, även i samarbete med det civila 
samhället.

Or. en

Ändringsförslag 426
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 25b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25b. Europaparlamentet kräver 
garantier för att rätten till sociala 
protester och fredliga sammankomster 
respekteras i samband med motstånd mot 
storskaliga ekonomiska projekt. 
Parlamentet fördömer alla former av 
restriktioner och kräver att allvarliga 
polisövergrepp inte upprepas eller 
fortsätter i länder med vilka 
handelsförbindelser upprätthålls, och att 
lagar som begränsar eller avskaffar dessa 
rättigheter inte godkänns eller genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 427
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet uppmanar 
Europeiska investeringsbanken och 
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Europeiska banken för återuppbyggnad 
och utveckling att se till att de 
projektansvariga till fullo uppfyller sitt 
ansvar som engagerade aktörer, så att 
meningsfullt deltagande av och samråd 
med allmänheten äger rum i planerings-, 
utvärderings- och 
övervakningsprocesserna. De bör stärka 
sin övervakning av alla projekt som de 
finansierar, och kostnaderna för detta bör 
tas med i verksamhetsplaneringen från 
projektcykelns början och sanktioner om 
dessa skyddsåtgärder inte följs eller 
beaktas bör inkluderas i kundavtal. 
Parlamentet uppmanar EU att mer 
noggrant övervaka EU-finansierade 
verksamheter genom EIB och EBRD för 
att säkerställa respekten för de mänskliga 
rättigheterna och full ansvarsskyldighet 
vid kränkningar.

Or. en

Ändringsförslag 428
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 25c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25c. Europaparlamentet uppmanar 
Europeiska investeringsbanken att se till 
att kraftfulla skyddsåtgärder vidtas för att 
de projektansvariga till fullo ska uppfylla 
sitt ansvar som engagerade aktörer, så att 
meningsfullt deltagande av och samråd 
med allmänheten äger rum i planerings-, 
utvärderings- och 
övervakningsprocesserna, samt att stärka 
sin övervakning av alla projekt som den 
finansierar. Kostnaderna för detta bör tas 
med i verksamhetsplaneringen från 
projektcykelns början och sanktioner om 
skyddsåtgärderna inte följs eller beaktas 
bör inkluderas i kundavtal. Parlamentet 
uppmanar EU att mer noggrant övervaka 
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EIB-finansierade verksamheter för att 
säkerställa respekten för de mänskliga 
rättigheterna och full ansvarsskyldighet 
vid kränkningar.

Or. en

Ändringsförslag 429
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, i samarbete med 
Europeiska utrikestjänsten, utarbeta en 
ram för Europeiska investeringsbankens 
(EIB) årsrapportering om verksamheten 
utanför EU avseende efterlevnaden av de 
allmänna principer som styr unionens 
yttre åtgärder enligt artikel 21 i 
EU-fördraget och EU:s strategiska ram 
och handlingsplan för mänskliga 
rättigheter och demokrati. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen kommissionen 
att se till att de projekt som stöds av EIB 
ligger i linje med EU:s politik för och 
åtaganden om mänskliga rättigheter och 
att det finns mekanismer för 
ansvarsutkrävande som enskilda personer 
kan använda för att påtala överträdelser 
i samband med EIB:s verksamhet. 
Parlamentet uppmanar EIB att 
vidareutveckla sin policy för sociala 
normer till en människorättspolicy på 
bankområdet. Riktmärken för mänskliga 
rättigheter bör införas i 
projektbedömningarna.

Or. en
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Ändringsförslag 430
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet noterar med 
tillfredsställelse att det allmänna 
preferenssystemet GSP plus är ett sätt att 
stimulera ett effektivt genomförande av de 
27 centrala internationella 
konventionerna om mänskliga rättigheter 
och arbetsnormer. Parlamentet medger att 
de globala värdekedjorna bidrar till att 
stärka grundläggande internationella 
arbetsnormer, miljönormer och sociala 
normer och att de utgör en möjlighet att 
uppnå hållbara framsteg, särskilt i 
utvecklingsländerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 431
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet noterar med 
tillfredsställelse att det allmänna 
preferenssystemet GSP plus är ett sätt att 
stimulera ett effektivt genomförande av de 
27 centrala internationella konventionerna 
om mänskliga rättigheter och arbetsnormer. 
Parlamentet medger att de globala 
värdekedjorna bidrar till att stärka 
grundläggande internationella 
arbetsnormer, miljönormer och sociala 
normer och att de utgör en möjlighet att 
uppnå hållbara framsteg, särskilt i 
utvecklingsländerna.

26. Europaparlamentet upprepar sitt 
stöd till att man tar med 
människorättsklausuler i internationella 
avtal mellan EU och tredjeländer, bland 
annat i handels- och investeringsavtal. 
Kommissionen uppmanas att systematiskt 
övervaka att dessa klausuler genomförs 
och att lägga fram regelbundna rapporter 
för parlamentet om partnerländernas 
respekt för de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet noterar med tillfredsställelse 
att det allmänna preferenssystemet GSP 
plus är ett sätt att stimulera ett effektivt 
genomförande av de 27 centrala 
internationella konventionerna om 



PE642.989v01-00 130/168 AM\1191416SV.docx

SV

mänskliga rättigheter och arbetsnormer. 
Parlamentet medger att de globala 
värdekedjorna bidrar till att stärka 
grundläggande internationella 
arbetsnormer, miljönormer och sociala 
normer och att de utgör en möjlighet att 
uppnå hållbara framsteg, särskilt i 
utvecklingsländerna.

Or. fr

Ändringsförslag 432
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet noterar med 
tillfredsställelse att det allmänna 
preferenssystemet GSP plus är ett sätt att 
stimulera ett effektivt genomförande av de 
27 centrala internationella konventionerna 
om mänskliga rättigheter och arbetsnormer. 
Parlamentet medger att de globala 
värdekedjorna bidrar till att stärka 
grundläggande internationella 
arbetsnormer, miljönormer och sociala 
normer och att de utgör en möjlighet att 
uppnå hållbara framsteg, särskilt i 
utvecklingsländerna.

26. Europaparlamentet noterar med 
tillfredsställelse att det allmänna 
preferenssystemet GSP plus är ett sätt att 
stimulera ett effektivt genomförande av de 
27 centrala internationella konventionerna 
om mänskliga rättigheter och arbetsnormer. 
Parlamentet konstaterar att förstärkta och 
effektiva övervakningsmekanismer skulle 
kunna stärka handelsförmånssystemens 
hävstångspotential vid 
människorättskränkningar. I samband 
med översynen av förordningen tar 
parlamentet tillfället i akt att utförligare 
bedöma det allmänna preferenssystemets 
inverkan på de mänskliga rättigheterna 
och stärka kopplingen mellan beviljandet 
av handelsförmåner och 
människorättskränkningar inom specifika 
sektorer eller delar av leveranskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 433
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet noterar med 
tillfredsställelse att det allmänna 
preferenssystemet GSP plus är ett sätt att 
stimulera ett effektivt genomförande av de 
27 centrala internationella konventionerna 
om mänskliga rättigheter och arbetsnormer. 
Parlamentet medger att de globala 
värdekedjorna bidrar till att stärka 
grundläggande internationella 
arbetsnormer, miljönormer och sociala 
normer och att de utgör en möjlighet att 
uppnå hållbara framsteg, särskilt i 
utvecklingsländerna.

26. Europaparlamentet noterar med 
tillfredsställelse att det allmänna 
preferenssystemet GSP plus är ett sätt att 
stimulera ett effektivt genomförande av de 
27 centrala internationella konventionerna 
om mänskliga rättigheter och arbetsnormer. 
Parlamentet medger att de globala 
värdekedjorna bidrar till att stärka 
grundläggande internationella 
arbetsnormer, miljönormer och sociala 
normer och att de utgör en möjlighet att 
uppnå hållbara framsteg, särskilt i 
utvecklingsländerna och i länder som är 
mer riskutsatta på grund av 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 434
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet noterar med 
tillfredsställelse att det allmänna 
preferenssystemet GSP plus är ett sätt att 
stimulera ett effektivt genomförande av de 
27 centrala internationella konventionerna 
om mänskliga rättigheter och arbetsnormer. 
Parlamentet medger att de globala 
värdekedjorna bidrar till att stärka 
grundläggande internationella 
arbetsnormer, miljönormer och sociala 
normer och att de utgör en möjlighet att 
uppnå hållbara framsteg, särskilt i 
utvecklingsländerna.

26. Europaparlamentet noterar med 
tillfredsställelse att det allmänna 
preferenssystemet GSP plus är ett sätt att 
stimulera ett effektivt genomförande av de 
27 centrala internationella konventionerna 
om mänskliga rättigheter och arbetsnormer. 
Parlamentet medger att de globala 
värdekedjorna bidrar till att stärka 
grundläggande internationella 
arbetsnormer, miljönormer och sociala 
normer och att de utgör en möjlighet att 
uppnå hållbara framsteg, särskilt i 
utvecklingsländerna och i länder som är 
mer riskutsatta på grund av 
klimatförändringarna.



PE642.989v01-00 132/168 AM\1191416SV.docx

SV

Or. en

Ändringsförslag 435
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet noterar med 
tillfredsställelse att det allmänna 
preferenssystemet GSP plus är ett sätt att 
stimulera ett effektivt genomförande av de 
27 centrala internationella konventionerna 
om mänskliga rättigheter och arbetsnormer. 
Parlamentet medger att de globala 
värdekedjorna bidrar till att stärka 
grundläggande internationella 
arbetsnormer, miljönormer och sociala 
normer och att de utgör en möjlighet att 
uppnå hållbara framsteg, särskilt 
i utvecklingsländerna.

26. Europaparlamentet noterar med 
tillfredsställelse att det allmänna 
preferenssystemet GSP plus är ett sätt att 
stimulera ett effektivt genomförande av de 
27 centrala internationella konventionerna 
om mänskliga rättigheter och arbetsnormer. 
Parlamentet medger att de globala 
värdekedjorna bidrar till att stärka 
grundläggande internationella 
arbetsnormer, miljönormer och sociala 
normer och att de utgör en möjlighet att 
uppnå hållbara framsteg, särskilt 
i utvecklingsländerna. Parlamentet 
betonar att länder utanför EU som 
omfattas av GSP+-programmet måste 
uppvisa framsteg när det gäller alla 
mänskliga rättigheter, inklusive religions- 
och trosfrihet, och att de inte får utgå 
ifrån att GSP+ i princip förlängs 
automatiskt.

Or. nl

Ändringsförslag 436
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet noterar med 
tillfredsställelse att det allmänna 
preferenssystemet GSP plus är ett sätt att 
stimulera ett effektivt genomförande av de 

26. Europaparlamentet noterar med 
tillfredsställelse att det allmänna 
preferenssystemet GSP plus är ett sätt att 
stimulera ett effektivt genomförande av de 
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27 centrala internationella konventionerna 
om mänskliga rättigheter och arbetsnormer. 
Parlamentet medger att de globala 
värdekedjorna bidrar till att stärka 
grundläggande internationella 
arbetsnormer, miljönormer och sociala 
normer och att de utgör en möjlighet att 
uppnå hållbara framsteg, särskilt i 
utvecklingsländerna.

27 centrala internationella konventionerna 
om mänskliga rättigheter och arbetsnormer. 
Parlamentet medger att de globala 
värdekedjorna bidrar till att stärka 
grundläggande internationella 
arbetsnormer, miljönormer och sociala 
normer och att de utgör en möjlighet att 
uppnå hållbara framsteg, särskilt i 
utvecklingsländerna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se över och 
på ett bättre sätt övervaka 
GSP plus-ordningar för att säkerställa att 
människorättsnormer upprätthålls 
i mottagarländerna.

Or. en

Ändringsförslag 437
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet betonar att 
människorättsklausuler inte tagits med i 
frihandelsavtal med tredjeländer, och att 
avtalen rentav har lett till kränkningar av 
grundläggande ekonomiska och sociala 
rättigheter och framför allt till att de 
berörda befolkningarna har utarmats och 
att transnationella företag har samlat 
resurserna under sig. Parlamentet anser 
vidare att mekanismer för 
förhandskontroll är en viktig beståndsdel i 
ett ramavtal och en nödvändig 
förutsättning för att avtalet ska kunna 
ingås, och att det behövs mekanismer för 
efterhandskontroll som kan ligga till 
grund för påförandet av sanktioner för 
konkreta överträdelser av dessa klausuler, 
t.ex. ett upphävande av avtalet. Utöver 
dessa klausuler behöver nya samarbeten 
upprättas som möjliggör ekonomisk och 
social utveckling i tredjeländer i 
överensstämmelse med befolkningens 
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behov.

Or. en

Ändringsförslag 438
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet välkomnar 
inrättandet av den oberoende 
kanadensiska ombudsmannen för 
ansvarsfullt företagande med uppgift att 
utreda påstådda kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna i samband med 
kanadensisk företagsverksamhet 
utomlands. Parlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att överväga att ta 
efter detta uppmuntrande initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 439
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet betonar vikten 
av att utarbeta en EU-strategi för att ny 
teknik, såsom artificiell intelligens, ska 
kunna tjäna allmänheten och för att ta itu 
med det potentiella hotet från ny teknik 
mot mänskliga rättigheter, inbegripet 
massövervakning, falska nyheter, 
desinformation och missbruk av artificiell 
intelligens, för att hitta rätt balans mellan 
mänskliga rättigheter och andra legitima 
överväganden, såsom säkerhet eller 

27. Europaparlamentet betonar vikten 
av att utarbeta en EU-strategi för att ny 
teknik, såsom artificiell intelligens, ska 
kunna tjäna allmänheten och för att ta itu 
med det potentiella hotet från ny teknik 
mot mänskliga rättigheter, inbegripet 
desinformation, massövervakning, falska 
nyheter, hatpropaganda, statsunderstödda 
restriktioner och missbruk av artificiell 
intelligens, för att hitta rätt balans mellan 
mänskliga rättigheter och andra legitima 
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kampen mot brottslighet, terrorism och 
extremism.

överväganden, såsom säkerhet eller 
kampen mot brottslighet, terrorism och 
extremism.

Or. en

Ändringsförslag 440
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen
Heidi Hautala

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet betonar vikten 
av att utarbeta en EU-strategi för att ny 
teknik, såsom artificiell intelligens, ska 
kunna tjäna allmänheten och för att ta itu 
med det potentiella hotet från ny teknik 
mot mänskliga rättigheter, inbegripet 
massövervakning, falska nyheter, 
desinformation och missbruk av artificiell 
intelligens, för att hitta rätt balans mellan 
mänskliga rättigheter och andra legitima 
överväganden, såsom säkerhet eller 
kampen mot brottslighet, terrorism och 
extremism.

27. Europaparlamentet betonar vikten 
av att utarbeta en EU-strategi för att ny 
teknik, såsom artificiell intelligens, ska 
kunna tjäna allmänheten och för att ta itu 
med det potentiella hotet från ny teknik 
mot mänskliga rättigheter, inbegripet 
massövervakning, desinformation och 
missbruk av artificiell intelligens, och 
betonar vidare det särskilda hot som 
denna teknik innebär för 
människorättsförsvarare då deras 
verksamhet kan kontrolleras, begränsas 
och undergrävas, samt för att hitta rätt 
balans mellan mänskliga rättigheter och 
rätten till integritet i synnerhet och andra 
legitima överväganden, såsom säkerhet 
eller kampen mot brottslighet, terrorism 
och extremism. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att säkerställa 
tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och vederbörlig kontroll av 
exporten av europeisk övervakningsteknik 
och tekniskt bistånd samt att samarbeta 
med regeringar i tredjeländer för att få ett 
slut på repressiv praxis och lagstiftning 
för cybersäkerhet och 
terrorismbekämpning.

Or. en
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Ändringsförslag 441
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet betonar vikten 
av att utarbeta en EU-strategi för att ny 
teknik, såsom artificiell intelligens, ska 
kunna tjäna allmänheten och för att ta itu 
med det potentiella hotet från ny teknik 
mot mänskliga rättigheter, inbegripet 
massövervakning, falska nyheter, 
desinformation och missbruk av artificiell 
intelligens, för att hitta rätt balans mellan 
mänskliga rättigheter och andra legitima 
överväganden, såsom säkerhet eller 
kampen mot brottslighet, terrorism och 
extremism.

27. Europaparlamentet betonar vikten 
av att utarbeta en EU-strategi för att ny 
teknik, såsom artificiell intelligens, ska 
kunna tjäna allmänheten och för att ta itu 
med det potentiella hotet från ny teknik 
mot mänskliga rättigheter, inbegripet 
massövervakning, falska nyheter, 
desinformation och missbruk av artificiell 
intelligens, för att hitta rätt balans mellan 
mänskliga rättigheter och andra legitima 
överväganden, såsom säkerhet eller 
kampen mot brottslighet, terrorism och 
extremism. Parlamentet uttrycker sin oro 
över att viss it-övervakningsteknik med 
dubbla användningsområden i allt större 
utsträckning används mot 
människorättsaktivister, journalister och 
oppositionspolitiker. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om 
förordning (EG) nr 428/2009 om 
upprättandet av en ordning för kontroll av 
dessa produkter med dubbla 
användningsområden och om behovet av 
en årlig uppdatering av dess bilaga I som 
innehåller en förteckning över 
kontrollerade produkter.

Or. fr

Ändringsförslag 442
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet betonar vikten 
av att utarbeta en EU-strategi för att ny 

27. Europaparlamentet betonar vikten 
av att utarbeta en EU-strategi för att ny 
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teknik, såsom artificiell intelligens, ska 
kunna tjäna allmänheten och för att ta itu 
med det potentiella hotet från ny teknik 
mot mänskliga rättigheter, inbegripet 
massövervakning, falska nyheter, 
desinformation och missbruk av artificiell 
intelligens, för att hitta rätt balans mellan 
mänskliga rättigheter och andra legitima 
överväganden, såsom säkerhet eller 
kampen mot brottslighet, terrorism och 
extremism.

teknik, såsom artificiell intelligens, ska 
kunna tjäna allmänheten och för att ta itu 
med det potentiella hotet från ny teknik 
mot mänskliga rättigheter, inbegripet 
massövervakning, falska nyheter, 
desinformation och missbruk av artificiell 
intelligens, för att hitta rätt balans mellan 
mänskliga rättigheter och andra legitima 
överväganden, såsom säkerhet eller 
kampen mot brottslighet, terrorism och 
extremism. Parlamentet erinrar om vikten 
av yttrandefrihet, såväl på som utanför 
internet, eftersom det främjar en 
pluralistisk kultur. Parlamentet betonar 
att all begränsning av utövandet av 
yttrandefriheten på eller utanför internet, 
som borttagning av onlineinnehåll, endast 
ska ske i undantagsfall, enligt föreskrifter 
i lagen och efter domstolsbeslut.

Or. en

Ändringsförslag 443
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att säkerställa 
tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och vederbörlig kontroll av 
exporten av europeisk övervakningsteknik 
och tekniskt bistånd samt att samarbeta 
med regeringar i tredjeländer för att få ett 
slut på repressiv praxis och lagstiftning 
för cybersäkerhet och 
terrorismbekämpning. Parlamentet ser 
emellertid med oro på att alltfler avtal om 
juridiskt och polisiärt samarbete ingås 
med länder som inte respekterar de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 444
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att säkerställa 
tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och vederbörlig kontroll av 
exporten av europeisk övervakningsteknik 
och tekniskt bistånd samt att samarbeta 
med regeringar i tredjeländer för att få ett 
slut på repressiv praxis och lagstiftning 
för cybersäkerhet och 
terrorismbekämpning.

Or. en

Ändringsförslag 445
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet uttrycker oro 
över den ökande användningen av digital 
övervakning för att hota, trakassera och 
attackera bl.a. människorättsförsvarare, 
journalister och advokater.

Or. en

Ändringsförslag 446
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet påminner om 
sin resolution av den 27 februari 2014 om 
användningen av bestyckade drönare. 
Parlamentet uttrycker sin djupa oro över 
användningen av bestyckade drönare 
utanför den internationella rättsliga 
ramen. Parlamentet uppmanar EU att 
med skyndsamhet utarbeta en juridiskt 
bindande ram för användning av 
bestyckade drönare för att se till att 
medlemsstaterna, i enlighet med sina 
rättsliga skyldigheter, inte gör sig skyldiga 
till olagligt riktat dödande eller 
underlättar för andra stater att göra sig 
skyldiga till sådant dödande. Parlamentet 
uppmanar också kommissionen att hålla 
parlamentet vederbörligen underrättat om 
användningen av EU-medel vid alla 
forsknings- och utvecklingsprojekt som 
rör konstruktion av drönare. Parlamentet 
vill se konsekvensbedömningar avseende 
de mänskliga rättigheterna i samband 
med framtida projekt för utveckling av 
drönare. Parlamentet uppmanar med 
kraft vice ordföranden/den höga 
representanten att förbjuda utveckling, 
produktion och användning av helt 
självstyrande vapen som gör det möjligt 
att genomföra attacker utan mänsklig 
medverkan.

Or. en

Ändringsförslag 447
Tudor Ciuhodaru

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet betonar 
behovet av effektivt digitalt samarbete 
mellan regeringar, den privata sektorn, 
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civilsamhället, den akademiska världen, 
tekniska aktörer, arbetsmarknadens 
parter och andra aktörer för att 
säkerställa en säker och inkluderande 
framtid för alla, i överensstämmelse med 
internationell människorättslagstiftning 
och i nära samarbete med 
FN:s bestämmelser och åtgärder avseende 
säkerhet, teknik, hållbar utveckling och 
diplomati.

Or. ro

Ändringsförslag 448
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 
förföljelser, nätverk för irreguljär 
migration, människohandel, smuggling och 
klimatförändringar. Parlamentet kräver att 
man tar itu med flyktingkrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 
de berörda tredjeländerna. Parlamentet 
insisterar på att genomförandet av de 
globala pakterna om migration och 
flyktingar därför måste gå hand i hand 
med genomförandet av FN:s Agenda 
2030, i enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna.

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, som leder till att 
ankomstländerna destabiliseras kraftigt, 
dvs. islamisk terrorism, krig, konflikter, 
förföljelser, nätverk för irreguljär 
migration, människohandel, smuggling och 
klimatförändringar. Parlamentet kräver att 
man tar itu med flyktingkrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 
de berörda tredjeländerna.

Or. en

Ändringsförslag 449
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
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Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 
förföljelser, nätverk för irreguljär 
migration, människohandel, smuggling 
och klimatförändringar. Parlamentet 
kräver att man tar itu med flyktingkrisens 
externa dimension, bland annat genom att 
hitta hållbara lösningar på konflikter 
genom att bygga upp samarbete och 
partnerskap med de berörda tredjeländerna. 
Parlamentet insisterar på att 
genomförandet av de globala pakterna om 
migration och flyktingar därför måste gå 
hand i hand med genomförandet av 
FN:s Agenda 2030, i enlighet med de 
strategiska utvecklingsmålen, samt med 
ökade investeringar i 
utvecklingsländerna.

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar. Parlamentet kräver att 
man tar itu med migrationskrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 
de berörda tredjeländerna.

Or. en

Ändringsförslag 450
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 
förföljelser, nätverk för irreguljär 
migration, människohandel, smuggling 
och klimatförändringar. Parlamentet 
kräver att man tar itu med flyktingkrisens 
externa dimension, bland annat genom att 

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att i överensstämmelse 
med den globala flyktingpakten vidta 
konkreta åtgärder för att
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hitta hållbara lösningar på konflikter 
genom att bygga upp samarbete och 
partnerskap med de berörda 
tredjeländerna. Parlamentet insisterar på 
att genomförandet av de globala pakterna 
om migration och flyktingar därför måste 
gå hand i hand med genomförandet av 
FN:s Agenda 2030, i enlighet med de 
strategiska utvecklingsmålen, samt med 
ökade investeringar i 
utvecklingsländerna.

a) minska trycket på värdländerna 
och värdsamhällena, 
b) öka flyktingarnas självförsörjning,
c) öka tillgången till 
tredjelandslösningar,
d) stödja förhållandena i 
ursprungsländerna så att flyktingar kan 
återvända under säkra och värdiga 
former,
e) EU och dess medlemsstater ska 
öka det humanitära biståndet till 
fördrivna personer,
f) EU och dess medlemsstater ska ge 
stöd till flyktingarnas värdsamhällen 
utöver standardprogramplaneringen för 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 451
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 
förföljelser, nätverk för irreguljär 

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med 
drivkrafterna bakom påtvingad migration, 
dvs. krig, konflikter, förföljelser, 
människohandel, smuggling och 
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migration, människohandel, smuggling 
och klimatförändringar. Parlamentet kräver 
att man tar itu med flyktingkrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 
de berörda tredjeländerna. Parlamentet 
insisterar på att genomförandet av de 
globala pakterna om migration och 
flyktingar därför måste gå hand i hand med 
genomförandet av FN:s Agenda 2030, i 
enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna.

klimatförändringar. Parlamentet kräver att 
man hittar hållbara lösningar på konflikter 
genom att bygga upp samarbete och 
partnerskap med de berörda tredjeländerna. 
Parlamentet anser att efterlevnaden av 
internationell flykting- och 
människorättslagstiftning är en viktig 
byggsten för samarbetet med tredjeländer. 
Parlamentet insisterar på att 
genomförandet av de globala pakterna om 
migration och flyktingar därför måste gå 
hand i hand med genomförandet av FN:s 
Agenda 2030, i enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna. 
Parlamentet uppmanar rådet och 
kommissionen att inrätta ett särskilt 
samordnat förfarande för utfärdande av 
humanitära viseringar till asylsökande.

Or. en

Ändringsförslag 452
Željana Zovko

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 
förföljelser, nätverk för irreguljär 
migration, människohandel, smuggling och 
klimatförändringar. Parlamentet kräver att 
man tar itu med flyktingkrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 
de berörda tredjeländerna. Parlamentet 
insisterar på att genomförandet av de 
globala pakterna om migration och 
flyktingar därför måste gå hand i hand med 
genomförandet av FN:s Agenda 2030, i 
enlighet med de strategiska 

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. inbördeskrig och 
krig genom ombud, etniska konflikter, 
politisk och religiös förföljelse, nätverk för 
irreguljär migration, människohandel, 
smuggling och klimatförändringar. 
Parlamentet kräver att man tar itu med 
flyktingkrisens externa dimension, bland 
annat genom att hitta hållbara lösningar på 
konflikter genom att bygga upp samarbete 
och partnerskap med de berörda 
tredjeländerna. Parlamentet insisterar på att 
genomförandet av de globala pakterna om 
migration och flyktingar därför måste gå 
hand i hand med genomförandet av FN:s 
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utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna.

Agenda 2030, i enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna.

Or. en

Ändringsförslag 453
Hermann Tertsch

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 
förföljelser, nätverk för irreguljär 
migration, människohandel, smuggling och 
klimatförändringar. Parlamentet kräver att 
man tar itu med flyktingkrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 
de berörda tredjeländerna. Parlamentet 
insisterar på att genomförandet av de 
globala pakterna om migration och 
flyktingar därför måste gå hand i hand med 
genomförandet av FN:s Agenda 2030, 
i enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna.

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. totalitära 
regimer, diktaturer, tyrannier, krig, 
konflikter, förföljelser, nätverk för 
irreguljär migration, människohandel och 
människosmuggling. Parlamentet kräver 
att man tar itu med flyktingkrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 
de berörda tredjeländerna. Parlamentet 
insisterar på att genomförandet av de 
globala pakterna om migration och 
flyktingar därför måste gå hand i hand med 
genomförandet av FN:s Agenda 2030, 
i enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna.

Or. es

Ändringsförslag 454
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Förslag till resolution
Punkt 28
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Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 
förföljelser, nätverk för irreguljär 
migration, människohandel, smuggling och 
klimatförändringar. Parlamentet kräver att 
man tar itu med flyktingkrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 
de berörda tredjeländerna. Parlamentet 
insisterar på att genomförandet av de 
globala pakterna om migration och 
flyktingar därför måste gå hand i hand med 
genomförandet av FN:s Agenda 2030, i 
enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna.

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 
förföljelser, nätverk för irreguljär 
migration, människohandel, smuggling, 
klimatförändringar och fattigdom, och av 
att skapa lagliga migrationskanaler och 
migrationsvägar och, där så är möjligt, 
främja frivilligt återvändande. 
Parlamentet anser därför att det är viktigt 
att resurserna för utveckling och 
samarbete är inriktade på dessa mål och 
inte på att blockera och kontrollera 
gränser utan effektiva garantier för att de 
mänskliga rättigheterna respekteras till 
fullo. Parlamentet kräver således att man 
tar itu med flyktingkrisens externa 
dimension genom att hitta hållbara 
lösningar på konflikter genom att bygga 
upp samarbete och partnerskap med de 
berörda tredjeländerna. Parlamentet 
insisterar på att genomförandet av de 
globala pakterna om migration och 
flyktingar därför måste gå hand i hand med 
genomförandet av FN:s Agenda 2030, 
i enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna.

Or. it

Ändringsförslag 455
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 
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förföljelser, nätverk för irreguljär 
migration, människohandel, smuggling och 
klimatförändringar. Parlamentet kräver att 
man tar itu med flyktingkrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 
de berörda tredjeländerna. Parlamentet 
insisterar på att genomförandet av de 
globala pakterna om migration och 
flyktingar därför måste gå hand i hand med 
genomförandet av FN:s Agenda 2030, i 
enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna.

förföljelser, nätverk för irreguljär 
migration, människohandel, smuggling och 
klimatförändringar, och att hitta 
långsiktiga lösningar som bygger på 
respekt för mänskliga rättigheter och 
människans värdighet. Parlamentet kräver 
att man tar itu med flyktingkrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 
de berörda tredjeländerna. Parlamentet 
insisterar på att genomförandet av de 
globala pakterna om migration och 
flyktingar därför måste gå hand i hand med 
genomförandet av FN:s Agenda 2030, i 
enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna. 
Parlamentet uppmanar EU och 
medlemsstaterna att införa fullständig 
öppenhet vad gäller de medel som ges till 
tredjeländer för migrationssamarbete och 
att säkerställa att sådant samarbete inte 
gynnar myndigheter som deltar i 
människorättskränkningar.

Or. fr

Ändringsförslag 456
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 
förföljelser, nätverk för irreguljär 
migration, människohandel, smuggling och 
klimatförändringar. Parlamentet kräver att 
man tar itu med flyktingkrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 
förföljelser, nätverk för irreguljär 
migration, människohandel, smuggling och 
klimatförändringar. Parlamentet kräver att 
man tar itu med flyktingkrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 
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de berörda tredjeländerna. Parlamentet 
insisterar på att genomförandet av de 
globala pakterna om migration och 
flyktingar därför måste gå hand i hand med 
genomförandet av FN:s Agenda 2030, i 
enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna.

de tredjeländer som efterlever 
internationell flykting- och 
människorättslagstiftning. Parlamentet 
betonar vikten av att hjälpa tredjeländer 
att förbättra människorättssituationen i 
sin migrationshantering, särskilt 
ursprungs- och transitländer . Parlamentet 
insisterar på att genomförandet av de 
globala pakterna om migration och 
flyktingar därför måste gå hand i hand med 
genomförandet av FN:s Agenda 2030, i 
enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna.

Or. en

Ändringsförslag 457
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 
förföljelser, nätverk för irreguljär 
migration, människohandel, smuggling och 
klimatförändringar. Parlamentet kräver att 
man tar itu med flyktingkrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 
de berörda tredjeländerna. Parlamentet 
insisterar på att genomförandet av de 
globala pakterna om migration och 
flyktingar därför måste gå hand i hand med 
genomförandet av FN:s Agenda 2030, i 
enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna.

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 
förföljelser, nätverk för irreguljär 
migration, människohandel, ekonomisk 
ojämlikhet, smuggling och 
klimatförändringar. Parlamentet kräver att 
man tar itu med flyktingkrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 
de berörda tredjeländerna. Parlamentet 
insisterar på att genomförandet av de 
globala pakterna om migration och 
flyktingar därför måste gå hand i hand med 
genomförandet av FN:s Agenda 2030, i 
enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna. 
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Or. en

Ändringsförslag 458
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 
förföljelser, nätverk för irreguljär 
migration, människohandel, smuggling och 
klimatförändringar. Parlamentet kräver att 
man tar itu med flyktingkrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 
de berörda tredjeländerna. Parlamentet 
insisterar på att genomförandet av de 
globala pakterna om migration och 
flyktingar därför måste gå hand i hand med 
genomförandet av FN:s Agenda 2030, i 
enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna.

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 
förföljelser, nätverk för irreguljär 
migration, människohandel, smuggling och 
klimatförändringar. Parlamentet kräver att 
man tar itu med asylkrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 
de berörda tredjeländerna. Parlamentet 
insisterar på att genomförandet av de 
globala pakterna om migration och 
flyktingar därför måste gå hand i hand med 
genomförandet av FN:s Agenda 2030, i 
enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna.

Or. en

Ändringsförslag 459
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 
förföljelser, nätverk för irreguljär 

28. Europaparlamentet betonar det 
akuta behovet av att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
migrationsströmmar, dvs. krig, konflikter, 
förföljelser, nätverk för irreguljär 
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migration, människohandel, smuggling och 
klimatförändringar. Parlamentet kräver att 
man tar itu med flyktingkrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 
de berörda tredjeländerna. Parlamentet 
insisterar på att genomförandet av de 
globala pakterna om migration och 
flyktingar därför måste gå hand i hand 
med genomförandet av FN:s Agenda 2030, 
i enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, samt med ökade 
investeringar i utvecklingsländerna.

migration, människohandel, smuggling och 
klimatförändringar. Parlamentet kräver att 
man tar itu med flyktingkrisens externa 
dimension, bland annat genom att hitta 
hållbara lösningar på konflikter genom att 
bygga upp samarbete och partnerskap med 
de berörda tredjeländerna. Parlamentet 
erkänner i detta sammanhang vikten av 
genomförandet av FN:s Agenda 2030, i 
enlighet med de strategiska 
utvecklingsmålen, vilket går hand i hand 
med ökade investeringar i 
utvecklingsländerna.

Or. en

Ändringsförslag 460
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Europaparlamentet fördömer 
dödsfallen i Medelhavet och de brott mot 
och kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna som migranter och 
flyktingar utsätts för. Parlamentet 
beklagar att en del till och med har 
återförts eller utvisats till platser där deras 
liv var i fara i strid med internationell rätt, 
inbegripet rätten till asyl. Parlamentet 
fördömer stängningen av säkra hamnar 
och attacker mot icke-statliga 
organisationer som hjälper dessa 
personer, såsom 
misskrediteringskampanjer och allt oftare 
åtal.

Or. en

Ändringsförslag 461
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino
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Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Europaparlamentet betonar att det 
akut behövs en kraftfullare politik på 
EU-nivå för att frågorna om migranter, 
flyktingar och asylsökande ska kunna 
hanteras på ett sätt som stämmer överens 
med internationell 
människorättslagstiftning och med 
människans grundläggande värdighet. 
Parlamentet uppmanar EU och 
medlemsstaterna att garantera 
humanitära korridorer och utfärda 
viseringar av humanitära skäl. 
Humanitärt bistånd, särskilt i samband 
med sök- och räddningsinsatser, bör 
aldrig kriminaliseras. EU:s medlemsstater 
uppmanas att godkänna översynen av 
Dublinförordningen och att främja laglig 
migration i god samarbetsanda och med 
rättvis fördelning av bördorna.

Or. en

Ändringsförslag 462
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Europaparlamentet betonar att 
grundläggande internationella fördrag 
om de mänskliga rättigheterna erkänner 
rättigheter för alla människor, däribland 
migranter och flyktingar, oavsett rättslig 
status, och ålägger stater att upprätthålla 
dessa rättigheter, inbegripet den 
grundläggande principen om non-
refoulement. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen medlemsstaterna och EU 
att säkerställa respekten för de mänskliga 
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rättigheterna i migrationshanteringen. 
Parlamentet uppmanar eftertryckligen 
kommissionen att utveckla en 
människorättsbaserad migrationsstrategi 
och att förfina EU:s verktyg i syfte att 
förbjuda och avskräcka från åtal mot 
enskilda personer och 
civilsamhällesorganisationer som bistår 
migranter av humanitära skäl.

Or. en

Ändringsförslag 463
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till EU om att säkerställa att 
alla avtal om migration, samarbete och 
återtagande som ingås med tredjeländer 
strikt följer internationell lagstiftning 
avseende mänskliga rättigheter, 
flyktingrätt och internationell sjörätt, i 
synnerhet Genèvekonventionen angående 
flyktingars rättsliga ställning. 
Parlamentet insisterar på behovet av att 
integrera mekanismer för 
förhandsbedömning och övervakning för 
att utvärdera inverkan på de mänskliga 
rättigheterna av samarbete rörande 
migration med tredjeländer. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang EU att 
öka insynen och säkerställa 
parlamentarisk granskning och 
demokratisk tillsyn över dessa avtal. 
Parlamentet betonar behovet av att 
särskilja utvecklingssamarbetet från 
samarbetet kring återtagande eller 
migrationshantering. Parlamentet 
vidhåller att de mänskliga rättigheterna 
måste integreras och övervakas i all 
verksamhet som utförs av Frontex och 
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Easo.

Or. en

Ändringsförslag 464
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 28b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

28b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att respektera principen 
om ”non-refoulement” gentemot 
tredjeländer där migranters liv eller frihet 
hotas. Parlamentet betonar behovet av att 
fastställa ramar för skydd av migranter, 
särskilt genom att öppna säkra och 
lagliga vägar för migranter och bevilja 
humanitära visum.

Or. en

Ändringsförslag 465
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Europaparlamentet uppmanar EU 
att använda sig av partnerskap med 
tredjeländer för att internationell rätt ska 
följas och för att respekten för mänskliga 
rättigheter ska säkerställas, särskilt i 
situationer med intern tvångsförflyttning, 
att öka sitt engagemang för 
konfliktförebyggande samt att stödja 
UNHCR:s initiativ att statslöshet ska 
avskaffas senast 2024 inom och utanför 
EU.

Or. en
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Ändringsförslag 466
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 28c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

28c. Europaparlamentet uppmanar EU 
och dess medlemsstater att säkerställa 
fullständig transparens vad gäller 
tilldelning av medel till tredjeländer för 
samarbete i migrationsfrågor och att 
säkerställa att sådant samarbete vare sig 
direkt eller indirekt gynnar säkerhets-, 
polis- och rättssystem som kränker de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
inte inkludera medel för mottagande av 
flyktingar eller migranter eller för 
åtgärder för kontroll eller återförande av 
migranter i sitt offentliga 
utvecklingsbistånd och att inte villkora sitt 
stöd på detta område. Parlamentet 
kritiserar särskilt att stödet till vissa 
länder villkoras av återtagandeavtal och 
att alltfler förhandlingar inleds på detta 
område. Parlamentet begär att alla avtal 
och förhandlingar om återtagandeavtal 
med länder som inte respekterar de 
mänskliga rättigheterna ska avslutas.

Or. en

Ändringsförslag 467
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Miljö- och naturkatastrofer och 
klimatförändringar
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Europaparlamentet understryker att FN 
har uppskattat att det kommer att finnas 
många miljöflyktingar år 2050. 
Parlamentet påminner om staters och 
andra ansvariga aktörers skyldigheter och 
ansvar att begränsa 
klimatförändringarnas konsekvenser och 
förhindra deras negativa inverkan på de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
välkomnar det internationella 
engagemanget för att främja kopplingen 
mellan frågor som rör miljö- och 
naturkatastrofer och klimatförändringar 
och de mänskliga rättigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 468
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 28b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

28b. Europaparlamentet uppmanar EU 
att aktivt delta i diskussionen om termen 
”klimatflykting”, inbegripet dess möjliga 
rättsliga definition i internationell rätt 
eller i alla rättsligt bindande 
internationella avtal.

Or. en

Ändringsförslag 469
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 

utgår
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och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

Or. en

Ändringsförslag 470
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet påminner om 
att erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.
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demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

Or. en

Ändringsförslag 471
Marco Zanni, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Thierry Mariani

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet påminner om 
att erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

Or. fr

Ändringsförslag 472
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar att EU 29. Europaparlamentet betonar att EU 
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bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner, 
politiska partier, oberoende medier, 
parlament samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet efterlyser 
insyn i tilldelningen av medel och 
övervakningen av hur medlen används för 
den berörda verksamheten. Parlamentet 
konstaterar som en ljuspunkt i detta 
sammanhang att det europeiska initiativet 
för demokrati konsekvent gått in för att i 
EU:s östra och södra grannskap främja 
demokrati och respekt för grundläggande 
rättigheter och friheter. Parlamentet 
påminner om att erfarenheterna av och 
lärdomarna från övergångar till demokrati 
inom ramen för utvidgnings- och 
grannskapspolitiken kan vara ett positivt 
bidrag till arbetet med att fastställa bästa 
praxis som skulle kunna användas för att 
stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen. Parlamentet välkomnar 
att rådet diskuterar att slutsatserna om 
demokrati ska vara utgångspunkt för att 
uppdatera och förbättra EU:s strategi för 
att stärka demokratin och uppmanar 
EU:s medlemsstater att anskaffa medel till 
det europeiska initiativet för demokrati.

Or. en

Ändringsförslag 473
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner, 
politiska partier, oberoende medier, 
parlament samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
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som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

demokratisering. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen. Parlamentet välkomnar 
att rådet diskuterar att slutsatserna om 
demokrati ska vara utgångspunkt för att 
uppdatera och förbättra EU:s strategi för 
att stärka demokratin.

Or. en

Ändringsförslag 474
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering på ett kontextanpassat 
sätt, samtidigt som man tar hänsyn till de 
berörda tredjeländernas kulturella och 
nationella bakgrund för att stärka 
dialogen och partnerskapet. Parlamentet 
konstaterar som en ljuspunkt i detta 
sammanhang att det europeiska initiativet 
för demokrati konsekvent gått in för att i 
EU:s östra och södra grannskap främja 
demokrati och respekt för grundläggande 
rättigheter och friheter. Parlamentet 
påminner om att erfarenheterna av och 
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användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

lärdomarna från övergångar till demokrati 
inom ramen för utvidgnings- och 
grannskapspolitiken kan vara ett positivt 
bidrag till arbetet med att fastställa bästa 
praxis som skulle kunna användas för att 
stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

Or. en

Ändringsförslag 475
Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet efterlyser 
insatser för insyn vid tilldelningen av 
finansiering och kontrollen av hur 
medlen används inom de berörda 
verksamheterna. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

Or. fr
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Ändringsförslag 476
Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, 
Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, 
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet påminner 
om att mänskliga rättigheter är en 
hörnsten i demokratiseringsprocessen. 
Parlamentet konstaterar som en ljuspunkt i 
detta sammanhang att det europeiska 
initiativet för demokrati konsekvent gått in 
för att i EU:s östra och södra grannskap 
främja demokrati och respekt för 
grundläggande rättigheter och friheter. 
Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

Or. en

Ändringsförslag 477
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
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samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet påminner 
om att mänskliga rättigheter är en 
hörnsten i demokratiseringsprocessen. 
Parlamentet konstaterar som en ljuspunkt i 
detta sammanhang att det europeiska 
initiativet för demokrati konsekvent gått in 
för att i EU:s östra och södra grannskap 
främja demokrati och respekt för 
grundläggande rättigheter och friheter. 
Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

Or. en

Ändringsförslag 478
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Charles Goerens

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet påminner 
om att mänskliga rättigheter är en 
hörnsten i demokratiseringsprocessen och 
konstaterar som en ljuspunkt i detta 
sammanhang att det europeiska initiativet 
för demokrati konsekvent gått in för att i 
EU:s östra och södra grannskap främja 
demokrati och respekt för grundläggande 
rättigheter och friheter. Parlamentet 
påminner om att erfarenheterna av och 
lärdomarna från övergångar till demokrati 
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fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

inom ramen för utvidgnings- och 
grannskapspolitiken kan vara ett positivt 
bidrag till arbetet med att fastställa bästa 
praxis som skulle kunna användas för att 
stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

Or. en

Ändringsförslag 479
Željana Zovko

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i västra Balkan 
och EU:s östra och södra grannskap främja 
europeisk integration, demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

Or. en

Ändringsförslag 480
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki
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Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet uppmanar rådet att 
överväga att utvidga mandatet för det 
europeiska initiativet för demokrati till 
länderna i Central- och Latinamerika och 
att avsätta tillräckliga medel för detta. 
Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

Or. en

Ändringsförslag 481
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 
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som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen. Parlamentet betonar i 
detta avseende betydelsen av utbildning i 
mänskliga rättigheter och 
demokratisering som ett viktigt verktyg för 
att stärka dessa värden både inom och 
utanför Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 482
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 

29. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att aktivt stödja demokratiska 
och effektiva människorättsinstitutioner 
samt det civila samhället i deras 
ansträngningar för att främja en 
demokratisering. Parlamentet konstaterar 
som en ljuspunkt i detta sammanhang att 
det europeiska initiativet för demokrati 
konsekvent gått in för att i EU:s östra och 
södra grannskap främja demokrati och 
respekt för grundläggande rättigheter och 
friheter. Parlamentet påminner om att 
erfarenheterna av och lärdomarna från 
övergångar till demokrati inom ramen för 
utvidgnings- och grannskapspolitiken kan 
vara ett positivt bidrag till arbetet med att 
fastställa bästa praxis som skulle kunna 
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användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen.

användas för att stödja och befästa 
demokratiseringsprocesser på andra håll 
runtom i världen. Parlamentet betonar i 
detta avseende betydelsen av utbildning 
för mänskliga rättigheter och 
demokratisering som ett viktigt verktyg för 
att stärka dessa värden både inom och 
utanför Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 483
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet uppmanar EU 
att utarbeta en policyram för EU som 
fastställer strategin, målen och 
förfaringssättet för det europeiska stödet 
till demokrati, i syfte att skapa större 
klarhet för politikutformningen. 
Parlamentet betonar vikten av att anta 
särskilda finansieringsregler för 
EU:s demokratistödprogram med 
beaktande av de demokratiska 
förändringarnas art. Parlamentet 
understryker behovet av att investera i 
tillräckliga resurser för att bättre 
samordna demokratistödprogram och 
politiska prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 484
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 30
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Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet ställer sig 
återigen positivt till EU:s fortsatta stöd till 
valprocesser och unionens arbete för att 
hjälpa till vid val och stödja inhemska 
observatörer. I detta sammanhang 
välkomnar och stöder parlamentet 
helhjärtat det arbete som utförs av 
Europaparlamentets grupp för 
demokratistöd och valsamordning. 
Parlamentet påminner om att det är viktigt 
att valobservatörsuppdragens rapporter och 
rekommendationer får vederbörlig 
uppföljning, som ett sätt att öka deras 
inflytande och stärka EU:s stöd till 
demokratiska normer i de berörda 
länderna.

30. Europaparlamentet ställer sig 
återigen positivt till EU:s fortsatta stöd till 
valprocesser och unionens arbete för att 
hjälpa till vid val och stödja inhemska 
observatörer. Parlamentet påminner om att 
det är viktigt att valobservatörsuppdragens 
rapporter och rekommendationer får 
vederbörlig uppföljning, som ett sätt att 
öka deras inflytande och stärka EU:s stöd 
till demokratiska normer i de berörda 
länderna.

Or. en

Ändringsförslag 485
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet ställer sig 
återigen positivt till EU:s fortsatta stöd till 
valprocesser och unionens arbete för att 
hjälpa till vid val och stödja inhemska 
observatörer. I detta sammanhang 
välkomnar och stöder parlamentet 
helhjärtat det arbete som utförs av 
Europaparlamentets grupp för 
demokratistöd och valsamordning. 
Parlamentet påminner om att det är viktigt 
att valobservatörsuppdragens rapporter och 
rekommendationer får vederbörlig 
uppföljning, som ett sätt att öka deras 
inflytande och stärka EU:s stöd till 
demokratiska normer i de berörda 
länderna.

30. Europaparlamentet ställer sig 
återigen positivt till EU:s fortsatta stöd till 
valprocesser och unionens arbete för att 
hjälpa till vid val och stödja inhemska 
observatörer. I detta sammanhang 
välkomnar och stöder parlamentet 
helhjärtat det arbete som utförs av 
Europaparlamentets grupp för 
demokratistöd och valsamordning. 
Parlamentet påminner om att det är viktigt 
att valobservatörsuppdragens rapporter och 
rekommendationer får vederbörlig 
uppföljning, som ett sätt att öka deras 
inflytande och stärka EU:s stöd till 
demokratiska normer i de berörda 
länderna. Parlamentet kräver att 
övergrepp mot företrädare för etniska och 
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nationella minoriteter under valprocessen 
följs upp, och uppmanar regeringarna att 
garantera kvotplatser för minoriteters 
representation och på så sätt garantera 
demokratiska val i länderna.

Or. en

Ändringsförslag 486
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet ställer sig 
återigen positivt till EU:s fortsatta stöd till 
valprocesser och unionens arbete för att 
hjälpa till vid val och stödja inhemska 
observatörer. I detta sammanhang 
välkomnar och stöder parlamentet 
helhjärtat det arbete som utförs av 
Europaparlamentets grupp för 
demokratistöd och valsamordning. 
Parlamentet påminner om att det är viktigt 
att valobservatörsuppdragens rapporter och 
rekommendationer får vederbörlig 
uppföljning, som ett sätt att öka deras 
inflytande och stärka EU:s stöd till 
demokratiska normer i de berörda 
länderna.

30. Europaparlamentet ställer sig 
återigen positivt till EU:s fortsatta stöd till 
valprocesser och unionens arbete för att 
hjälpa till vid val och stödja inhemska 
observatörer. I detta sammanhang 
välkomnar och stöder parlamentet 
helhjärtat det arbete som utförs av 
Europaparlamentets grupp för 
demokratistöd och valsamordning. 
Parlamentet påminner om att det är viktigt 
att valobservatörsuppdragens rapporter och 
rekommendationer får vederbörlig 
uppföljning, som ett sätt att öka deras 
inflytande och stärka EU:s stöd till 
demokratiska normer i de berörda 
länderna. Parlamentet betonar behovet av 
att stödja demokratin under hela 
valcykeln genom långsiktiga och flexibla 
program som återspeglar de demokratiska 
förändringarnas art.

Or. en

Ändringsförslag 487
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 30
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Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet ställer sig 
återigen positivt till EU:s fortsatta stöd till 
valprocesser och unionens arbete för att 
hjälpa till vid val och stödja inhemska 
observatörer. I detta sammanhang 
välkomnar och stöder parlamentet 
helhjärtat det arbete som utförs av 
Europaparlamentets grupp för 
demokratistöd och valsamordning. 
Parlamentet påminner om att det är viktigt 
att valobservatörsuppdragens rapporter och 
rekommendationer får vederbörlig 
uppföljning, som ett sätt att öka deras 
inflytande och stärka EU:s stöd till 
demokratiska normer i de berörda 
länderna.

30. Europaparlamentet ställer sig 
återigen positivt till EU:s fortsatta stöd till 
valprocesser och unionens arbete för att 
hjälpa till vid val och stödja inhemska 
observatörer. I detta sammanhang 
välkomnar och stöder parlamentet 
helhjärtat det arbete som utförs av 
Europaparlamentets grupp för 
demokratistöd och valsamordning. 
Parlamentet påminner om att det är viktigt 
att valobservatörsuppdragens rapporter och 
rekommendationer får vederbörlig 
uppföljning, som ett sätt att öka deras 
inflytande och stärka EU:s stöd till 
demokratiska normer i de berörda 
länderna. Parlamentet betonar behovet av 
att stödja demokratin under hela 
valcykeln genom långsiktiga och flexibla 
program som återspeglar de demokratiska 
förändringarnas art.

Or. en


