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Ændringsforslag 1
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Henvisning 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til Kommissionens 
meddelelse af 20. april 2010 til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Et 
område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed for EU’s borgere -
Handlingsplan om gennemførelse af 
Stockholmprogrammet" 
(COM(2010)0171),

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Ændringsforslag 2
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Forslag til beslutning
Henvisning 4 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Kommissionens 
meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 25. oktober 
2011 med titlen "En ny EU-strategi 2011-
2014 for virksomhedernes sociale ansvar" 
(COM(2011)0681),

Or. en

Ændringsforslag 3
Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Henvisning 5 b (ny)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Kommissionens 
meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 25. oktober 
2011 med titlen "En ny EU-strategi 2011-
2014 for virksomhedernes sociale ansvar" 
(COM(2011)0681),

Or. en

Ændringsforslag 4
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Forslag til beslutning
Henvisning 4 b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til FN's principper for 
virksomheder og menneskerettigheder,

Or. en

Ændringsforslag 5
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere, Eduard Kukan

Forslag til beslutning
Henvisning 4 c (ny)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 18. 
april 2012 om årsberetningen om 
menneskerettighederne i verden og EU's 
menneskerettighedspolitik, herunder 
følgerne for EU's 
menneskerettighedspolitiske strategi1,
__________________

1Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0126.

Or. en

Ændringsforslag 6
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Forslag til beslutning
Henvisning 4 d (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 20. 
januar 2011 om kristnes situation med 
hensyn til religionsfrihed1,
__________________

1Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0021.

Or. en

Ændringsforslag 7
Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Henvisning 5 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til FN's principper for 
virksomheder og menneskerettigheder:
Gennemførelse af FN's "Protect, Respect 
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and Remedy"-ramme vedtaget af FN's 
Menneskerettighedsråd den 16. juni 2011,

Or. en

Ændringsforslag 8
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Forslag til beslutning
Henvisning 12 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Rådets 
(udenrigsanliggender) konklusioner om 
den europæiske demokratifond vedtaget 
på det 3130. møde den 1. december 2011 
og til erklæringen om oprettelse af en 
europæisk demokratifond vedtaget af 
COREPER den 15. december 2011,

Or. en

Ændringsforslag 9
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Forslag til beslutning
Henvisning 12 b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Europa-Parlamentets 
henstilling af 29. marts 2012 til Rådet om 
de nærmere retningslinjer for den mulige 
oprettelse af en europæisk demokratifond;

Or. en

Ændringsforslag 10
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere, Kinga Gál

Forslag til beslutning
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Henvisning 12 c (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til den nylige oprettelse af 
en europæisk demokratifond;

Or. en

Ændringsforslag 11
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at EU er baseret på 
princippet om respekt for 
menneskerettighederne og i henhold til 
traktaterne er juridisk forpligtet til at give 
menneskerettighederne en central placering 
i EU's og medlemsstaternes eksterne 
politikker, uanset om det drejer sig om 
foranstaltninger udadtil, handel eller 
udviklingssamarbejde; der henviser til, at 
EU som følge heraf har tilstræbt at gøre 
respekt for menneskerettighederne til et 
centralt element i alle aftaler med 
tredjelande;

A. der henviser til, at EU er baseret på 
princippet om respekt for 
menneskerettighederne og i henhold til 
traktaterne er juridisk forpligtet til uden 
undtagelse at give menneskerettighederne 
en central placering i EU's og 
medlemsstaternes eksterne politikker, 
uanset om det drejer sig om 
foranstaltninger udadtil, handel eller 
udviklingssamarbejde; der henviser til, at 
EU som følge heraf har tilstræbt at gøre 
respekt for menneskerettighederne til et 
centralt element i alle aftaler med 
tredjelande;

Or. es

Ændringsforslag 12
David Casa

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at EU er baseret på 
princippet om respekt for 

A. der henviser til, at EU er baseret på 
princippet om respekt for 
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menneskerettighederne og i henhold til 
traktaterne er juridisk forpligtet til at give 
menneskerettighederne en central placering 
i EU's og medlemsstaternes eksterne
politikker, uanset om det drejer sig om 
foranstaltninger udadtil, handel eller 
udviklingssamarbejde; der henviser til, at 
EU som følge heraf har tilstræbt at gøre 
respekt for menneskerettighederne til et 
centralt element i alle aftaler med 
tredjelande;

menneskerettighederne og har en juridisk
og traktatfæstet forpligtelse til at give 
menneskerettighederne en central placering 
i alle de politikker, der er indgået mellem 
EU og medlemsstaterne, og i alle aftaler 
med tredjelande; der henviser til, at
dialogerne mellem EU, medlemsstaterne 
og tredjelande skal efterfølges af konkrete 
foranstaltninger, som skal give
menneskerettighederne en central 
placering i disse politikker;

Or. en

Ændringsforslag 13
Metin Kazak

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at EU er baseret på 
princippet om respekt for 
menneskerettighederne og i henhold til 
traktaterne er juridisk forpligtet til at give 
menneskerettighederne en central placering 
i EU's og medlemsstaternes eksterne 
politikker, uanset om det drejer sig om 
foranstaltninger udadtil, handel eller 
udviklingssamarbejde; der henviser til, at 
EU som følge heraf har tilstræbt at gøre 
respekt for menneskerettighederne til et 
centralt element i alle aftaler med 
tredjelande;

A. der henviser til, at EU er baseret på 
princippet om respekt for 
menneskerettighederne og i henhold til 
traktaterne er juridisk forpligtet til at give 
menneskerettighederne en central placering 
i EU's og medlemsstaternes eksterne 
politikker, uanset om det drejer sig om 
foranstaltninger udadtil, handel eller 
udviklingssamarbejde; der henviser til, at 
EU som følge heraf har tilstræbt at gøre 
respekt for menneskerettighederne til et 
centralt element i alle aftaler med særligt
fokus på internationalt anerkendte 
arbejds- og miljøstandarder og 
håndhævelsen deraf i tredjelande;

Or. en

Ændringsforslag 14
Marietta Giannakou

Forslag til beslutning
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Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at EU er baseret på 
princippet om respekt for 
menneskerettighederne og i henhold til 
traktaterne er juridisk forpligtet til at give 
menneskerettighederne en central placering 
i EU's og medlemsstaternes eksterne 
politikker, uanset om det drejer sig om 
foranstaltninger udadtil, handel eller 
udviklingssamarbejde; der henviser til, at 
EU som følge heraf har tilstræbt at gøre 
respekt for menneskerettighederne til et 
centralt element i alle aftaler med 
tredjelande;

A. der henviser til, at EU er baseret på 
princippet om respekt for 
menneskerettighederne og i henhold til 
traktaterne er juridisk forpligtet til at give 
menneskerettighederne en central placering 
i EU's og medlemsstaternes eksterne 
politikker, uanset om det drejer sig om 
foranstaltninger udadtil, handel eller 
udviklingssamarbejde; der henviser til, at 
EU som følge heraf har tilstræbt at gøre 
respekt for menneskerettighederne til et 
centralt element i alle internationale
aftaler med tredjelande;

Or. el

Ændringsforslag 15
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere, Kinga Gál

Forslag til beslutning
Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at EU har udviklet en 
omfattende værktøjskasse af politikker til 
støtte for denne forpligtelse, herunder 
retningslinjer vedrørende 
menneskerettigheder, et globalt finansielt 
instrument for menneskerettigheder og 
demokrati (Det Europæiske Instrument for 
Demokrati og Menneskerettigheder
(EIDHR)), et krav om, at alle eksterne 
finansielle instrumenter – som f.eks. 
instrumentet til finansiering af 
udviklingssamarbejde (DCI), 
stabilitetsinstrumentet (IfS), det 
europæiske naboskabsinstrument (ENI), 
førtiltrædelsesinstrumentet (IPA) og 
partnerskabsinstrumentet (PI) – skal 
fremme menneskerettigheder og demokrati 
inden for deres område, rådserklæringer og

B. der henviser til, at EU har udviklet en 
omfattende værktøjskasse af politikker til 
støtte for denne forpligtelse, herunder 
retningslinjer vedrørende 
menneskerettigheder, et globalt finansielt 
instrument for menneskerettigheder og 
demokrati (Det Europæiske Instrument for 
Demokrati og Menneskerettigheder
(EIDHR)), et krav om, at alle eksterne 
finansielle instrumenter – som f.eks. 
instrumentet til finansiering af 
udviklingssamarbejde (DCI), 
stabilitetsinstrumentet (IfS), det 
europæiske naboskabsinstrument (ENI), 
førtiltrædelsesinstrumentet (IPA) og 
partnerskabsinstrumentet (PI) – skal 
fremme menneskerettigheder og demokrati 
inden for deres område, oprettelse af en 



PE496.432v01-00 10/92 AM\913204DA.doc

DA

-konklusioner, erklæringer fra den 
højtstående repræsentant, EU-
henvendelser, EU-sanktioner i tilfælde af 
alvorlige menneskerettighedskrænkelser 
og, på det seneste, landestrategier for 
menneskerettigheder;

europæisk demokratifond og udnævnelse
af en ny særlig EU-repræsentant for 
menneskerettigheder, rådserklæringer og
-konklusioner, erklæringer fra den 
højtstående repræsentant, EU-
henvendelser, EU-sanktioner i tilfælde af 
alvorlige menneskerettighedskrænkelser 
og, på det seneste, landestrategier for 
menneskerettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 16
David Casa

Forslag til beslutning
Betragtning C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der desuden henviser til, at EU på 
baggrund af den forskelligartede karakter 
af de kontraktlige relationer til tredjelande 
har skabt en bred vifte af forskellige 
værktøjer med sigte på at inddrage 
tredjelande mere i bestræbelserne på at 
fremme menneskerettigheder og 
demokrati; der henviser til, at disse 
værktøjer spænder fra den europæiske 
naboskabspolitik (ENP), der pålægger 
underudvalg inden for 
menneskerettighedsområdet at overvåge 
opfyldelsen af aftalte forpligtelser, til
Cotonouaftalen (der omfatter en 
høringsprocedure, der finder anvendelse i 
tilfælde af overtrædelser) og 
menneskerettighedsdialoger og –høringer, 
hvor drøftelserne koncentreres om at 
forbedre situationen med hensyn til 
menneskerettigheder og demokrati samt 
om spørgsmål af fælles interesse og bedre 
samarbejde i internationale organer;

C. der desuden henviser til, at den 
forskelligartede karakter af de kontraktlige 
relationer mellem EU og tredjelande har
pålagt EU at skabe en bred vifte af 
forskellige værktøjer såsom den 
europæiske naboskabspolitik (ENP), 
Cotonouaftalen og 
menneskerettighedsdialoger og -høringer
med sigte på at inddrage tredjelande mere i 
bestræbelserne på at fremme 
menneskerettigheder og demokrati samt 
forbedre samarbejdet i internationale 
organer for så vidt angår drøftelser af 
fælles interesse; der henviser til, at ENP 
skal overvåge opfyldelsen af aftalte 
forpligtelser, mens Cotonouaftalen skal 
gennemføre høringer i tilfælde af
menneskerettighedskrænkelser;

Or. en
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Ændringsforslag 17
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Betragtning C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der desuden henviser til, at EU på 
baggrund af den forskelligartede karakter 
af de kontraktlige relationer til tredjelande 
har skabt en bred vifte af forskellige 
værktøjer med sigte på at inddrage 
tredjelande mere i bestræbelserne på at 
fremme menneskerettigheder og 
demokrati; der henviser til, at disse 
værktøjer spænder fra den europæiske 
naboskabspolitik (ENP), der pålægger 
underudvalg inden for 
menneskerettighedsområdet at overvåge 
opfyldelsen af aftalte forpligtelser, til 
Cotonouaftalen (der omfatter en 
høringsprocedure, der finder anvendelse i 
tilfælde af overtrædelser) og 
menneskerettighedsdialoger og –høringer, 
hvor drøftelserne koncentreres om at 
forbedre situationen med hensyn til 
menneskerettigheder og demokrati samt 
om spørgsmål af fælles interesse og bedre 
samarbejde i internationale organer;

C. der desuden henviser til, at EU på 
baggrund af den forskelligartede karakter 
af de kontraktlige relationer til tredjelande 
har skabt en bred vifte af forskellige 
værktøjer med sigte på at inddrage 
tredjelande mere i bestræbelserne på at 
fremme menneskerettigheder og 
demokrati; der henviser til, at disse 
værktøjer spænder fra den europæiske 
naboskabspolitik (ENP) til Cotonouaftalen
(der omfatter en høringsprocedure, der 
finder anvendelse i tilfælde af 
overtrædelser) og 
menneskerettighedsdialoger og –høringer, 
hvor drøftelserne koncentreres om at 
forbedre situationen med hensyn til 
menneskerettigheder og demokrati samt 
om spørgsmål af fælles interesse og bedre 
samarbejde i internationale organer;

Or. en

Ændringsforslag 18
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Betragtning C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der desuden henviser til, at EU på 
baggrund af den forskelligartede karakter 
af de kontraktlige relationer til tredjelande 
har skabt en bred vifte af forskellige 
værktøjer med sigte på at inddrage 

C. der desuden henviser til, at EU på 
baggrund af den forskelligartede karakter 
af de kontraktlige relationer til tredjelande 
har skabt en bred vifte af forskellige 
værktøjer til fremme af
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tredjelande mere i bestræbelserne på at
fremme menneskerettigheder og 
demokrati; der henviser til, at disse 
værktøjer spænder fra den europæiske 
naboskabspolitik (ENP), der pålægger 
underudvalg inden for 
menneskerettighedsområdet at overvåge 
opfyldelsen af aftalte forpligtelser, til 
Cotonouaftalen (der omfatter en 
høringsprocedure, der finder anvendelse i 
tilfælde af overtrædelser) og 
menneskerettighedsdialoger og –høringer, 
hvor drøftelserne koncentreres om at 
forbedre situationen med hensyn til 
menneskerettigheder og demokrati samt 
om spørgsmål af fælles interesse og bedre 
samarbejde i internationale organer;

menneskerettigheder og demokrati i 
tredjelande; der henviser til, at disse 
værktøjer spænder fra den europæiske 
naboskabspolitik (ENP), der pålægger 
underudvalg inden for 
menneskerettighedsområdet at overvåge 
opfyldelsen af indgåede forpligtelser og 
aftaler, til Cotonouaftalen (der omfatter en 
høringsprocedure, der finder anvendelse i 
tilfælde af overtrædelser) og 
menneskerettighedsdialoger og –høringer, 
hvor drøftelserne koncentreres om at 
forbedre situationen med hensyn til 
menneskerettigheder og demokrati samt 
om spørgsmål af fælles interesse og bedre 
samarbejde i internationale organer;
understreger ligeledes, at EU's rolle i 
forbindelse med valghandlinger og 
valgobservationer har en direkte 
indflydelse på menneskerettigheder, 
demokrati og styrkelse af retsstaten;

Or. es

Ændringsforslag 19
Tokia Saïfi

Forslag til beslutning
Betragtning D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at disse politikker 
tilsammen har resulteret i en uhomogen 
tilgang, hvor princippet om sammenhæng 
og konsekvens mellem de forskellige dele 
af EU's foranstaltninger udadtil og mellem 
disse og andre politikker ikke er blevet 
integreret tilstrækkeligt; der henviser til, at 
disse forskellige instrumenter derfor er 
blevet enkeltstående elementer og hverken 
understøtter den juridiske forpligtelse til at 
overvåge gennemførelsen af 
menneskerettighedsklausuler eller det dertil 
knyttede politiske mål;

D. der henviser til, at disse politikker 
tilsammen har resulteret i en uhomogen 
tilgang, hvor princippet om sammenhæng 
og konsekvens mellem de forskellige dele 
af EU's foranstaltninger udadtil og mellem 
disse og andre politikker ikke er blevet 
respekteret tilstrækkeligt; der henviser til, 
at disse forskellige instrumenter derfor er 
blevet enkeltstående elementer og hverken 
understøtter den juridiske forpligtelse til at 
overvåge gennemførelsen af 
menneskerettighedsklausuler eller det dertil 
knyttede politiske mål;



AM\913204DA.doc 13/92 PE496.432v01-00

DA

Or. fr

Ændringsforslag 20
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Forslag til beslutning
Betragtning D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at disse politikker 
tilsammen har resulteret i en uhomogen 
tilgang, hvor princippet om sammenhæng 
og konsekvens mellem de forskellige dele 
af EU's foranstaltninger udadtil og mellem 
disse og andre politikker ikke er blevet 
integreret tilstrækkeligt; der henviser til, at 
disse forskellige instrumenter derfor er 
blevet enkeltstående elementer og hverken 
understøtter den juridiske forpligtelse til at 
overvåge gennemførelsen af 
menneskerettighedsklausuler eller det dertil 
knyttede politiske mål;

D. der henviser til, at disse politikker 
tilsammen har resulteret i en uhomogen 
tilgang, hvor princippet om sammenhæng 
og konsekvens mellem de forskellige dele 
af EU's foranstaltninger udadtil og mellem 
disse og andre politikker ikke er blevet 
integreret tilstrækkeligt; der henviser til, at 
disse forskellige instrumenter derfor er 
blevet enkeltstående elementer og hverken 
understøtter den juridiske forpligtelse til at 
overvåge gennemførelsen af 
menneskerettighedsklausuler eller det dertil 
knyttede politiske mål, hvorfor der er 
behov for at sikre harmonisering og 
synergi mellem disse;

Or. en

Ændringsforslag 21
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Forslag til beslutning
Betragtning E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at den fælles meddelelse 
fra december 2011 "Menneskerettigheder 
og demokrati i centrum for EU's optræden 
udadtil – en mere effektiv tilgang" hverken
kom ind på denne svaghed eller på andre 
grundlæggende fejl som f.eks. manglen på 
en integreret tilgang baseret på en 
sammenkobling af alle EU's eksterne 

E. der henviser til, at en række faktorer 
forhindrer gennemførelsen af en effektiv 
EU-politik for menneskerettigheder og 
demokrati, og at den fælles meddelelse fra 
december 2011 "Menneskerettigheder og 
demokrati i centrum for EU's optræden 
udadtil – en mere effektiv tilgang" ikke
kom ind på disse faktorer som f.eks. 
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instrumenter og tilstrækkelig indarbejdelse 
af de enkelte landes prioriterede mål i alle 
sådanne instrumenter, udviklingen af 
mangelfulde instrumenter, som ikke i 
tilstrækkeligt omfang bidrager til at 
fremme menneskerettighederne, eller som 
ikke kan gennemføres i fuldt omfang,
manglen på en standardpolitik for 
benchmarking for alle instrumenter
(herunder geografiske politikker og 
strategier), som skulle kunne måle og 
kontrollere respekten for 
menneskerettigheder og demokratiske 
principper på basis af specifikke, 
gennemsigtige, målelige, opnåelige og 
tidsbundne indikatorer, og isoleringen af 
menneskerettighedsdialoger, som bør indgå 
i den bredere politiske dialog på højeste 
plan og betragtes som en form for 
løftestang i forbindelse med bilaterale 
forbindelser; der henviser til, at alle disse 
faktorer forhindrer en fuldstændig 
gennemførelse af traktaten og dermed 
gennemførelsen af en effektiv EU-politik 
for menneskerettigheder og demokrati;

manglen på en integreret tilgang baseret på 
en sammenkobling af alle EU's eksterne 
instrumenter og tilstrækkelig indarbejdelse 
af de enkelte landes prioriterede mål, 
manglen på en politik for benchmarking 
for alle instrumenter (herunder geografiske 
politikker og strategier), som skulle kunne 
måle og kontrollere respekten for 
menneskerettigheder og demokratiske 
principper på basis af specifikke, 
gennemsigtige, målelige, opnåelige og 
tidsbundne indikatorer, og svagheden af 
menneskerettighedsdialoger, som bør indgå 
i den bredere politiske dialog på højeste 
plan;

Or. en

Ændringsforslag 22
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Betragtning F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at begivenhederne i 
forbindelse med "det arabiske forår" har 
vist, at det er nødvendigt at omlægge 
naboskabspolitikken, så dialogen med
samfundsgrupper prioriteres højere, 
hvilket er en forudsætning for 
demokratiserings- og 
overgangsprocesserne; der henviser til, at 
denne nye politik bør tage sigte på 
yderligere at engagere partnerlande i mere 

F. der henviser til, at begivenhederne i 
forbindelse med "det arabiske forår" har 
vist, at det er nødvendigt at omlægge 
naboskabspolitikken, så dialogen med
civilsamfundet prioriteres højere, hvilket er 
en forudsætning for demokratiserings- og 
overgangsprocesserne; der henviser til, at 
denne nye politik bør tage sigte på 
yderligere at engagere partnerlande i mere 
gennemgribende demokratiske reformer og 
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gennemgribende demokratiske reformer og 
respekt for de grundlæggende rettigheder 
på basis af en strategi, der betyder, at flere 
reformer giver flere midler, og gensidig 
kontrol mellem partnerlande, EU og 
medlemsstaterne;

respekt for de grundlæggende rettigheder 
på basis af en strategi, der betyder, at flere 
reformer giver flere midler;

Or. en

Ændringsforslag 23
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Betragtning F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at begivenhederne i 
forbindelse med "det arabiske forår" har
vist, at det er nødvendigt at omlægge 
naboskabspolitikken, så dialogen med 
samfundsgrupper prioriteres højere, 
hvilket er en forudsætning for 
demokratiserings- og 
overgangsprocesserne; der henviser til, at 
denne nye politik bør tage sigte på 
yderligere at engagere partnerlande i mere 
gennemgribende demokratiske reformer og 
respekt for de grundlæggende rettigheder 
på basis af en strategi, der betyder, at flere 
reformer giver flere midler, og gensidig 
kontrol mellem partnerlande, EU og 
medlemsstaterne;

F. der henviser til, at begivenhederne i 
forbindelse med "det arabiske forår" har 
vist, at det er nødvendigt at omlægge 
naboskabspolitikken, så den politiske 
dialog med civilsamfundet (ngo'er, 
menneskerettighedsforkæmpere, 
fagforeninger, medier, enheder, 
universiteter og demokratiske politiske 
partier) prioriteres højere, hvilket er en 
forudsætning for demokratiserings- og 
overgangsprocesserne; der henviser til, at 
denne nye politik bør tage sigte på 
yderligere at engagere partnerlande i mere 
gennemgribende demokratiske reformer og 
respekt for de grundlæggende rettigheder 
på basis af en strategi, der betyder, at flere 
reformer giver flere midler, og gensidig 
kontrol mellem partnerlande, EU og 
medlemsstaterne;

Or. es

Ændringsforslag 24
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Betragtning F



PE496.432v01-00 16/92 AM\913204DA.doc

DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at begivenhederne i 
forbindelse med "det arabiske forår" har 
vist, at det er nødvendigt at omlægge 
naboskabspolitikken, så dialogen med 
samfundsgrupper prioriteres højere, hvilket 
er en forudsætning for demokratiserings-
og overgangsprocesserne; der henviser til, 
at denne nye politik bør tage sigte på 
yderligere at engagere partnerlande i mere 
gennemgribende demokratiske reformer og 
respekt for de grundlæggende rettigheder 
på basis af en strategi, der betyder, at flere 
reformer giver flere midler, og gensidig 
kontrol mellem partnerlande, EU og 
medlemsstaterne;

F. der henviser til, at begivenhederne i 
forbindelse med "det arabiske forår" har 
vist, at det er nødvendigt at omlægge 
naboskabspolitikken, så dialogen med 
samfundsgrupper prioriteres højere, hvilket 
er en forudsætning for demokratiserings-
og overgangsprocesserne; der henviser til, 
at denne nye politik bør tage sigte på 
yderligere at engagere partnerlande i mere 
gennemgribende demokratiske reformer og 
respekt for de grundlæggende rettigheder, 
herunder centrale grundlæggende 
rettigheder såsom ytringsfrihed, 
religionsfrihed, trosfrihed, 
forsamlingsfrihed og foreningsfrihed, på 
basis af en strategi, der betyder, at flere 
reformer giver flere midler, og gensidig 
kontrol mellem partnerlande, EU og 
medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 25
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere, Eduard Kukan

Forslag til beslutning
Betragtning F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at begivenhederne i 
forbindelse med "det arabiske forår" har 
vist, at det er nødvendigt at omlægge 
naboskabspolitikken, så dialogen med 
samfundsgrupper prioriteres højere, hvilket 
er en forudsætning for demokratiserings-
og overgangsprocesserne; der henviser til, 
at denne nye politik bør tage sigte på 
yderligere at engagere partnerlande i mere 
gennemgribende demokratiske reformer og 
respekt for de grundlæggende rettigheder 
på basis af en strategi, der betyder, at flere 
reformer giver flere midler, og gensidig 

F. der henviser til, at begivenhederne i 
forbindelse med "det arabiske forår" samt 
erfaringerne med landene i det østlige
partnerskab såvel under som før 
overgangsperioden har vist, at det er 
nødvendigt at omlægge 
naboskabspolitikken, så dialogen med 
samfundsgrupper prioriteres højere, hvilket 
er en forudsætning for demokratiserings-
og overgangsprocesserne; der henviser til, 
at denne nye politik bør tage sigte på 
yderligere at engagere partnerlande i mere 
gennemgribende demokratiske reformer og 
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kontrol mellem partnerlande, EU og 
medlemsstaterne;

respekt for de grundlæggende rettigheder 
på basis af en strategi, der betyder, at flere 
reformer giver flere midler, og gensidig 
kontrol mellem partnerlande, EU og 
medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 26
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Betragtning F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at begivenhederne i 
forbindelse med "det arabiske forår" har 
vist, at det er nødvendigt at omlægge 
naboskabspolitikken, så dialogen med 
samfundsgrupper prioriteres højere, hvilket 
er en forudsætning for demokratiserings-
og overgangsprocesserne; der henviser til, 
at denne nye politik bør tage sigte på 
yderligere at engagere partnerlande i mere 
gennemgribende demokratiske reformer og 
respekt for de grundlæggende rettigheder 
på basis af en strategi, der betyder, at flere 
reformer giver flere midler, og gensidig 
kontrol mellem partnerlande, EU og 
medlemsstaterne;

F. der henviser til, at begivenhederne i 
forbindelse med "det arabiske forår" har 
vist, at det er nødvendigt at omlægge 
naboskabspolitikken, så dialogen med 
samfundsgrupper prioriteres højere, hvilket 
er en forudsætning for demokratiserings-
og overgangsprocesserne; der henviser til, 
at denne nye politik bør tage sigte på 
yderligere at engagere partnerlande i mere 
gennemgribende demokratiske reformer og 
respekt for de grundlæggende rettigheder 
på basis af en strategi, der betyder, at flere 
reformer giver flere midler, og gensidig 
kontrol mellem partnerlande, EU og 
medlemsstaterne; der henviser til, at 
oprettelsen af den europæiske 
demokratifond udgør et af EU's mest 
konkrete reaktioner på de udfordringer, 
som demokratiseringsprocessen i 
nabolandene og derudover giver 
anledning til;

Or. en

Ændringsforslag 27
Metin Kazak, Leonidas Donskis
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Forslag til beslutning
Betragtning G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at Rådet som led i 
revisionsprocessen har rationaliseret og 
omlagt EU's politik for 
menneskerettigheder og demokrati i 
forbindelse med foranstaltninger udadtil; 
der henviser til, at denne omlægning indgår 
i EU's strategiske ramme for 
menneskerettigheder og demokrati, som 
blev vedtaget under samlingen i Rådet
(udenrigsanliggender) den 25. juni 2012 og 
suppleret med en handlingsplan, der 
konkret fastsætter specifikke mål, en 
tidsplan, delmål for indsatsen og 
ansvarsfordelingen; der henviser til, at 
Rådet har udnævnt en særlig repræsentant 
for menneskerettigheder for at forbedre 
synligheden og effektiviteten af og 
sammenhængen i EU's 
menneskerettighedspolitik og bidrage til 
opfyldelse af dens målsætninger med 
særligt fokus på gennemførelse af 
handlingsplanen;

G. der henviser til, at Rådet som led i 
revisionsprocessen har rationaliseret og 
omlagt EU's politik for 
menneskerettigheder og demokrati i 
forbindelse med foranstaltninger udadtil; 
der henviser til, at denne omlægning indgår 
i EU's strategiske ramme for 
menneskerettigheder og demokrati, som 
blev vedtaget under samlingen i Rådet
(udenrigsanliggender) den 25. juni 2012 og 
suppleret med en handlingsplan, der 
konkret fastsætter specifikke mål, en 
tidsplan, delmål for indsatsen og 
ansvarsfordelingen; der henviser til, at 
Rådet har udnævnt en særlig repræsentant 
for menneskerettigheder for at forbedre 
synligheden og effektiviteten af og 
sammenhængen i EU's 
menneskerettighedspolitik og bidrage til 
opfyldelse af dens målsætninger i medfør 
af en vurdering af de nuværende 
menneskerettighedsinstrumenter, høring 
af de berørte parter og institutioner samt
fokus på væsentlige spørgsmål, der kræver 
øjeblikkelig opmærksomhed;

Or. en

Ændringsforslag 28
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Betragtning H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at den aktuelle 
økonomiske krise, dens konstaterede
virkninger på det europæiske projekts 
styrke og ændringerne i den globale
magtbalance har vist, hvor utilstrækkelige 

H. der henviser til, at den aktuelle 
økonomiske krise, dens virkninger på
borgernes syn på det europæiske projekt
og ændringerne i den globale balance 
mellem landene har vist, hvor 
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højtidelige erklæringer om 
menneskerettighedsspørgsmål er, når de 
ikke ledsages af en principfast 
menneskerettighedspolitik, der 
gennemføres ved hjælp af effektive og
konkrete foranstaltninger og underbygges 
af en forpligtelse til at respektere 
sammenhængen og konsekvensen mellem 
de interne og eksterne dimensioner af alle 
EU-politikker;

utilstrækkelige højtidelige erklæringer om 
menneskerettighedsspørgsmål er, når de 
ikke ledsages af en principfast 
menneskerettighedspolitik, der 
gennemføres i hele verden med det samme 
krav til regeringerne i partnerlande og 
underbygges af en sammenhæng mellem 
de interne og eksterne dimensioner af alle 
EU-politikker;

Or. fr

Ændringsforslag 29
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Betragtning H a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ha. der henviser til, at fremme af 
menneskerettigheder og demokrati er et 
ansvar, der hviler på såvel EU som 
medlemsstaterne, og at der kun gennem 
en koordineret og sammenhængende 
indsats mellem parterne kan ske 
fremskridt på dette område;

Or. es

Ændringsforslag 30
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Betragtning H a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ha. der henviser til, at de økonomiske og 
sociale rettigheder har været en integreret 
del af menneskerettighederne siden 
vedtagelsen af verdenserklæringen om 
menneskerettigheder i 1948; mener 
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derfor, at det er vigtigt, at EU hjælper 
med at gennemføre disse i de mindst 
udviklede lande og i de udviklingslande, 
med hvilke EU indgår internationale 
aftaler, herunder ved indgåelsen af 
handelsaftaler;

Or. fr

Ændringsforslag 31
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Betragtning I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at teknologiske 
forandringer, stadig højere 
uddannelsesniveauer i mange dele af 
verden, det faktum, at visse 
udviklingslande udvikler sig til regionale 
stormagter, oprettelsen af nye multilaterale 
fora som f.eks. G-20 og fremkomsten af et 
sammenkoblet globalt civilsamfund alt 
sammen peger på, at der er behov for at 
styrke de eksisterende instrumenter i 
folkeretten og i forbindelse med global 
styring for at sikre respekt for 
menneskerettighederne, gøre en ende på 
straffriheden for 
menneskerettighedskrænkelser og forbedre 
udsigterne til demokrati i hele verden;

I. der henviser til, at teknologisk udvikling,
nye ikt-værktøjer, stadig højere 
uddannelsesniveauer i mange dele af 
verden, det faktum, at visse 
udviklingslande udvikler sig til regionale 
stormagter, oprettelsen af nye multilaterale 
fora som f.eks. G-20 og fremkomsten af et
informeret og sammenkoblet globalt 
civilsamfund alt sammen peger på, at der 
er behov for at styrke de eksisterende 
instrumenter i folkeretten og i forbindelse 
med global styring for at sikre respekt for 
menneskerettighederne, gøre en ende på 
straffriheden for 
menneskerettighedskrænkelser og forbedre 
udsigterne til demokrati i hele verden;

Or. es

Ændringsforslag 32
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Betragtning I
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at teknologiske 
forandringer, stadig højere 
uddannelsesniveauer i mange dele af 
verden, det faktum, at visse 
udviklingslande udvikler sig til regionale 
stormagter, oprettelsen af nye multilaterale 
fora som f.eks. G-20 og fremkomsten af et 
sammenkoblet globalt civilsamfund alt 
sammen peger på, at der er behov for at 
styrke de eksisterende instrumenter i 
folkeretten og i forbindelse med global 
styring for at sikre respekt for 
menneskerettighederne, gøre en ende på 
straffriheden for 
menneskerettighedskrænkelser og forbedre 
udsigterne til demokrati i hele verden;

I. der henviser til, at teknologiske 
forandringer, stadig højere 
uddannelsesniveauer i mange dele af 
verden, det faktum, at visse 
udviklingslande udvikler sig til regionale 
stormagter, oprettelsen af nye multilaterale 
fora og fremkomsten af et sammenkoblet 
globalt civilsamfund alt sammen peger på, 
at der er behov for at styrke de eksisterende 
instrumenter i folkeretten og i forbindelse 
med global styring for at sikre respekt for 
menneskerettighederne, gøre en ende på 
straffriheden for 
menneskerettighedskrænkelser og uden 
indblanding støtte den demokratiske 
udvikling i hele verden;

Or. fr

Ændringsforslag 33
Tokia Saïfi

Forslag til beslutning
Betragtning I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at teknologiske 
forandringer, stadig højere 
uddannelsesniveauer i mange dele af 
verden, det faktum, at visse 
udviklingslande udvikler sig til regionale 
stormagter, oprettelsen af nye multilaterale 
fora som f.eks. G-20 og fremkomsten af et 
sammenkoblet globalt civilsamfund alt 
sammen peger på, at der er behov for at 
styrke de eksisterende instrumenter i 
folkeretten og i forbindelse med global 
styring for at sikre respekt for 
menneskerettighederne, gøre en ende på 
straffriheden for 
menneskerettighedskrænkelser og forbedre 
udsigterne til demokrati i hele verden;

I. der henviser til, at det faktum, at visse 
udviklingslande udvikler sig til regionale
stormagter, oprettelsen af nye multilaterale 
fora som f.eks. G-20 og fremkomsten af et 
sammenkoblet globalt civilsamfund alt 
sammen peger på, at der er behov for at 
styrke sammenhængen i de eksisterende 
instrumenter og forbedre deres samarbejde
i forbindelse med global styring for at sikre 
respekt for menneskerettighederne, gøre en 
ende på straffriheden for 
menneskerettighedskrænkelser;
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Or. fr

Ændringsforslag 34
Tokia Saïfi

Forslag til beslutning
Betragtning I a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. der henviser til, at fri adgang til 
internettet og telekommunikation 
fremmer etableringen af en fri og 
demokratisk debat, kan være et middel til 
hurtig varsling om krænkelser af 
menneskerettighederne og derfor bør 
prioriteres i EU's optræden udadtil med 
hensyn til støtte til demokratiet og forsvar 
af menneskerettighederne;

Or. fr

Ændringsforslag 35
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Betragtning I a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

der henviser til, at opfyldelsen af de 
grundlæggende og centrale målsætninger 
i EU's nye strategiske ramme for 
menneskerettigheder og demokrati 
afhænger af en stærk sammenhæng og 
politisk vilje;

Or. es

Ændringsforslag 36
Raimon Obiols
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Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. er af den opfattelse, at initiativet til 
revision af menneskerettighedsstrategien er 
et led i bestræbelserne på at tage de 
hovedudfordringer op, som Parlamentet og 
andre involverede parter peger på; glæder 
sig over den omfattende og inkluderende 
strategi, Rådet har fulgt i denne 
forbindelse, og navnlig over 
handlingsplanen for menneskerettigheder 
og demokrati, som det betragter som et 
konkret udtryk for EU's engagement og 
ansvarlighed – sammen med udnævnelsen 
af en særlig EU-repræsentant for 
menneskerettigheder;

1. er af den opfattelse, at initiativet til 
revision af menneskerettighedsstrategien er 
et led i bestræbelserne på at tage de 
hovedudfordringer op, som Parlamentet og 
andre involverede parter peger på; glæder 
sig over den omfattende og inkluderende 
strategi, Rådet har fulgt i denne 
forbindelse, og navnlig over 
handlingsplanen for menneskerettigheder 
og demokrati, som det betragter som et 
konkret udtryk for EU's engagement og 
ansvarlighed – sammen med udnævnelsen 
af en særlig EU-repræsentant for 
menneskerettigheder, hvis udnævnelse er 
sket efter anmodning fra Europa-
Parlamentet i tidligere betænkninger;

Or. es

Ændringsforslag 37
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. opfordrer EU til at gå fra ord til 
handling og gennemføre sine tilsagn på 
en gennemsigtig og hurtig måde;
understreger, at den strategiske ramme 
for menneskerettigheder og den 
tilhørende handlingsplan udgør et 
fundament og ikke loft for EU's 
menneskerettighedspolitik; understreger, 
at EU-institutionerne og medlemsstaterne 
skal have en fast, sammenhængende og 
fælles tilgang til 
menneskerettighedskrænkelser over hele 
verden, og at denne tilgang skal være 
såvel gennemsigtig som ansvarlig;
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Or. en

Ændringsforslag 38
Rui Tavares

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. opfordrer EU til at gå fra ord til 
handling og gennemføre sine tilsagn på 
en gennemsigtig og hurtig måde;
understreger, at EU's strategiramme og 
handlingsplan for menneskerettigheder 
og demokrati udgør et fundament og ikke 
loft for EU's menneskerettighedspolitik; 
understreger, at EU-institutionerne og 
medlemsstaterne nu skal have en fast, 
sammenhængende og fælles tilgang til 
menneskerettighedskrænkelser over hele 
verden, og at denne tilgang skal være 
såvel gennemsigtig som ansvarlig;

Or. en

Ændringsforslag 39
Mikael Gustafsson
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. glæder sig over, at næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående
repræsentant blandt de tre tværgående 
emner har foreslået at fremme kvinders 
rettigheder og er overbevist om, at den nye 
særlige EU-repræsentant for 
menneskerettigheder vil være i stand til at 
gennemføre den tilknyttede 
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handlingsplan;

Or. en

Ændringsforslag 40
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. mener, at EU's særlige repræsentant 
skal have tværsektorielle midler og 
beføjelser til gennemførelse af en 
samhørighedspolitik, der har til formål at 
integrere menneskerettighederne i alle 
EU-politikker, og advarer imod ethvert 
forsøg på gennem oprettelsen af denne 
stilling at adskille 
menneskerettighedspolitikken fra de 
generelle strategier for den eksterne 
politik;

Or. fr

Ændringsforslag 41
Marietta Giannakou

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. tilstræber løbende kommunikation og 
samarbejde mellem Europa-Parlamentet 
og EU's særlige repræsentant for
menneskerettigheder;

Or. el
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Ændringsforslag 42
Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. fastslår, at Parlamentets som den eneste 
direkte valgte EU-institution ønsker at 
blive tæt tilknyttet denne ændrede politiske 
ramme, og at det er fast besluttet på fortsat 
at gøre sin fulde indflydelse gældende, 
samtidig med at det respekterer hver enkelt 
institutions rolle i henhold til traktaten; 
gentager, at det er opsat på at forstærke det 
interinstitutionelle samarbejde, også inden 
for den kontaktgruppe, der skal varetage 
opfølgningen af revisionen og 
handlingsplanen; understreger, at det er 
nødvendigt, at alle institutioner lægger 
kræfterne sammen i denne proces, og 
opfordrer derfor til, at de vedtager en 
fælles erklæring, der forpligter dem til 
følge fælles grundprincipper og mål;

2. fastslår, at Parlamentets som den eneste 
direkte valgte EU-institution ønsker at 
blive tæt tilknyttet denne ændrede politiske 
ramme, og at det er fast besluttet på fortsat 
at spille en vigtig rolle i forbedringen af 
EU-politikkens demokratiske legitimitet, 
samtidig med at det respekterer hver enkelt 
institutions rolle i henhold til traktaten; 
gentager, at det er opsat på at forstærke det 
interinstitutionelle samarbejde, også inden 
for den kontaktgruppe, der skal varetage 
opfølgningen af revisionen og 
handlingsplanen; understreger, at det er 
nødvendigt, at alle institutioner lægger 
kræfterne sammen i denne proces, og 
opfordrer derfor til, at de vedtager en 
fælles erklæring, der forpligter dem til 
følge fælles grundprincipper og mål;

Or. en

Ændringsforslag 43
Elmar Brok

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. fastslår, at Parlamentets som den eneste 
direkte valgte EU-institution ønsker at 
blive tæt tilknyttet denne ændrede politiske 
ramme, og at det er fast besluttet på fortsat 
at gøre sin fulde indflydelse gældende, 
samtidig med at det respekterer hver enkelt 
institutions rolle i henhold til traktaten; 
gentager, at det er opsat på at forstærke det 
interinstitutionelle samarbejde, også inden 

2. fastslår, at Parlamentets som den eneste 
direkte valgte EU-institution ønsker at 
blive tæt tilknyttet denne ændrede politiske 
ramme, og at det er fast besluttet på fortsat 
at gøre sin fulde indflydelse gældende, 
samtidig med at det respekterer hver enkelt 
institutions rolle i henhold til traktaten; 
gentager, at det er opsat på at forstærke det 
interinstitutionelle samarbejde, også inden 
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for den kontaktgruppe, der skal varetage 
opfølgningen af revisionen og 
handlingsplanen; understreger, at det er 
nødvendigt, at alle institutioner lægger 
kræfterne sammen i denne proces, og 
opfordrer derfor til, at de vedtager en 
fælles erklæring, der forpligter dem til 
følge fælles grundprincipper og mål;

for kontaktgruppen i Udenrigsudvalget og 
Underudvalget om Menneskerettigheder, 
der skal varetage opfølgningen af 
revisionen og handlingsplanen; 
understreger, at det er nødvendigt, at alle 
institutioner lægger kræfterne sammen i 
denne proces, og opfordrer derfor til, at de 
vedtager en fælles erklæring, der forpligter 
dem til følge fælles grundprincipper og 
mål;

Or. en

Ændringsforslag 44
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. glæder sig over den strategiske 
rammes ambition, men finder det 
nødvendigt at forbedre koordineringen og 
præcisere de procedurer og opgaver, der 
skal løses mellem de europæiske 
institutioner, EU og medlemsstaterne for 
følgelig at sikre en effektiv 
gennemførelse;

Or. es

Ændringsforslag 45
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Underoverskrift 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Samhørighed og samarbejde inden for de 
forskellige politikområder mellem EU og 
medlemsstaterne

Samhørighed og samarbejde inden for de 
forskellige politikområder
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Or. en

Ændringsforslag 46
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. understreger behovet for sammenhæng 
og konsekvens inden for alle 
politikområder som en afgørende 
forudsætning for en effektiv og troværdig 
menneskerettighedsstrategi og finder det 
beklageligt, at disse principper ikke 
omtales konkret i EU's strategiske ramme; 
minder Kommissionen om dens gentagne 
løfter om at tage praktiske skridt til at sikre 
større sammenhæng og konsekvens mellem 
de eksterne og interne politikker, som 
fremgår af meddelelsen fra 2001 og 
meddelelsen fra 2010 om en handlingsplan 
om gennemførelse af 
Stockholmprogrammet (COM(2010)0171); 
gør opmærksom på, at man i 2001 blev 
enige om, at Parlamentet skulle inddrages 
fuldt ud og koordineringen forbedres inden 
for dette område; minder medlemsstaterne 
og EU-institutionerne om, at respekten for 
de grundlæggende rettigheder begynder 
hjemme og ikke må tages for givet, men til 
stadighed skal vurderes og forbedres, så 
EU høres som en troværdig stemme i 
forbindelse med menneskerettighederne i 
verden;

3. understreger behovet for sammenhæng 
og konsekvens inden for alle 
politikområder som en afgørende 
forudsætning for en effektiv og troværdig 
menneskerettighedsstrategi; minder 
Kommissionen om dens gentagne løfter om 
at tage praktiske skridt til at sikre større 
sammenhæng og konsekvens mellem de 
eksterne og interne politikker, som fremgår 
af meddelelsen fra 2001 og meddelelsen 
fra 2010 om en handlingsplan om 
gennemførelse af Stockholmprogrammet
(COM(2010)0171); gør opmærksom på, at 
man i 2001 blev enige om, at Parlamentet 
skulle inddrages fuldt ud og 
koordineringen forbedres inden for dette 
område; minder medlemsstaterne og EU-
institutionerne om, at respekten for de 
grundlæggende rettigheder ikke må tages 
for givet, men til stadighed skal vurderes 
og forbedres, så EU høres som en 
troværdig stemme i forbindelse med 
menneskerettighederne i verden;

Or. en

Ændringsforslag 47
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 3
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. understreger behovet for sammenhæng 
og konsekvens inden for alle 
politikområder som en afgørende 
forudsætning for en effektiv og troværdig 
menneskerettighedsstrategi og finder det 
beklageligt, at disse principper ikke 
omtales konkret i EU's strategiske ramme; 
minder Kommissionen om dens gentagne 
løfter om at tage praktiske skridt til at sikre 
større sammenhæng og konsekvens mellem 
de eksterne og interne politikker, som 
fremgår af meddelelsen fra 2001 og 
meddelelsen fra 2010 om en handlingsplan 
om gennemførelse af 
Stockholmprogrammet (COM(2010)0171); 
gør opmærksom på, at man i 2001 blev 
enige om, at Parlamentet skulle inddrages 
fuldt ud og koordineringen forbedres inden 
for dette område; minder medlemsstaterne 
og EU-institutionerne om, at respekten for 
de grundlæggende rettigheder begynder 
hjemme og ikke må tages for givet, men til 
stadighed skal vurderes og forbedres, så 
EU høres som en troværdig stemme i 
forbindelse med menneskerettighederne i 
verden;

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 48
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. opfordrer EU og medlemsstaterne til 
at forbedre koordineringen for at opnå en 
større sammenhæng og komplementaritet 
i politikkerne og programmerne for 
menneskerettigheder, sikkerhed og 
udvikling;
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Or. es

Ændringsforslag 49
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 3 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3b. understreger, at EU kun kan være en 
troværdig forsvarer af 
menneskerettigheder og demokrati, hvis 
Unionens eksterne politikker er i 
overensstemmelse med de interne;

Or. es

Ændringsforslag 50
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 3 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3c. mener, at EU's strategiske ramme for 
menneskerettigheder og demokrati skal 
være tilstrækkelig synlig for at øge 
strategiens legitimitet, troværdighed og 
resultater over for borgerne;

Or. es

Ændringsforslag 51
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Punkt 4
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. opfordrer Kommissionen til at udsende 
en meddelelse om en EU-handlingsplan
for menneskerettigheder for at fremme 
EU's værdier i forbindelse med den 
eksterne dimension af politikken for retlige 
og indre anliggender som bebudet i 2010 i 
handlingsplanen om gennemførelse af 
Stockholmprogrammet og i 
overensstemmelse med EU's handlingsplan 
for menneskerettigheder og demokrati;

4. opfordrer Kommissionen til at udsende 
en meddelelse om en handlingsplan for 
menneskerettigheder for at fremme EU's 
værdier i forbindelse med den eksterne 
dimension af politikken for retlige og indre 
anliggender som bebudet i 2010 i 
handlingsplanen om gennemførelse af 
Stockholmprogrammet og i 
overensstemmelse med EU's handlingsplan 
for menneskerettigheder og demokrati;

Or. en

Ændringsforslag 52
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. kræver, at alle Kommissionens 
generaldirektorater og EU-
Udenrigstjenesten foretager detaljerede 
vurderinger af, hvilke juridiske 
konsekvenser chartret om grundlæggende 
rettigheder har for de eksterne aspekter af 
deres politik, og i hvilket omfang de 
overholder chartrets bestemmelser, da det
gælder for EU-institutionernes samlede 
virksomhed; forpligter sig til selv at gøre 
det samme; glæder sig over nedsættelsen 
af en tværtjenstlig gruppe bestående af 
tjenestemænd fra Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten med den opgave at 
finde frem til en klar og effektiv metode 
for interne og eksterne EU-aktioner på 
basis af det internationalt accepterede 
princip om, at stater skal beskytte, 
respektere og fremme 
menneskerettighederne; opfordrer sine 
udvalg til at anvende den relevante 
bestemmelse i artikel 36 i 

5. kræver, at alle Kommissionens 
generaldirektorater og EU-
Udenrigstjenesten foretager detaljerede 
vurderinger af, hvilke juridiske 
konsekvenser chartret om grundlæggende 
rettigheder har for EU's eksterne
politikker, eftersom chartret gælder for 
EU-institutionernes samlede virksomhed; 
forpligter sig til selv at gøre det samme; 
opfordrer sine udvalg til at anvende den 
relevante bestemmelse i artikel 36 i 
forretningsordenen, der giver dem 
mulighed for at kontrollere, om et forslag 
til retsakt er i overensstemmelse med 
chartret om grundlæggende rettigheder, 
også i forbindelse med forslag vedrørende 
eksterne finansielle instrumenter;
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forretningsordenen, der giver dem 
mulighed for at kontrollere, om et forslag 
til retsakt er i overensstemmelse med 
chartret om grundlæggende rettigheder, 
også i forbindelse med forslag vedrørende 
eksterne finansielle instrumenter;

Or. en

Ændringsforslag 53
Rui Tavares

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. kræver, at alle Kommissionens 
generaldirektorater og EU-
Udenrigstjenesten foretager detaljerede 
vurderinger af, hvilke juridiske 
konsekvenser chartret om grundlæggende 
rettigheder har for de eksterne aspekter af 
deres politik, og i hvilket omfang de 
overholder chartrets bestemmelser, da det 
gælder for EU-institutionernes samlede 
virksomhed; forpligter sig til selv at gøre 
det samme; glæder sig over nedsættelsen
af en tværtjenstlig gruppe bestående af 
tjenestemænd fra Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten med den opgave at finde 
frem til en klar og effektiv metode for 
interne og eksterne EU-aktioner på basis af 
det internationalt accepterede princip om, 
at stater skal beskytte, respektere og 
fremme menneskerettighederne; opfordrer 
sine udvalg til at anvende den relevante 
bestemmelse i artikel 36 i 
forretningsordenen, der giver dem 
mulighed for at kontrollere, om et forslag 
til retsakt er i overensstemmelse med 
chartret om grundlæggende rettigheder, 
også i forbindelse med forslag vedrørende 
eksterne finansielle instrumenter;

5. kræver, at alle Kommissionens 
generaldirektorater og EU-
Udenrigstjenesten foretager detaljerede 
vurderinger af, hvilke juridiske 
konsekvenser chartret om grundlæggende 
rettigheder har for de eksterne aspekter af 
deres politik, og i hvilket omfang de 
overholder chartrets bestemmelser, da det 
gælder for EU-institutionernes samlede 
virksomhed; forpligter sig til selv at gøre 
det samme; opfordrer til nedsættelse af en 
tværtjenstlig gruppe bestående af 
tjenestemænd fra Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten med den opgave at finde 
frem til en klar og effektiv metode for 
interne og eksterne EU-aktioner på basis af 
det internationalt accepterede princip om, 
at stater skal beskytte, respektere og 
fremme menneskerettighederne; opfordrer 
sine udvalg til at anvende den relevante 
bestemmelse i artikel 36 i 
forretningsordenen, der giver dem 
mulighed for at kontrollere, om et forslag 
til retsakt er i overensstemmelse med 
chartret om grundlæggende rettigheder, 
også i forbindelse med forslag vedrørende 
eksterne finansielle instrumenter;

Or. en
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Ændringsforslag 54
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. understreger nødvendigheden af at hæve 
niveauet for samarbejde og høring mellem 
Rådets arbejdsgrupper om henholdsvis 
grundlæggende rettigheder (FREMP) og 
menneskerettigheder (COHOM); opfordrer 
begge organer til i fuld udstrækning at 
udnytte Europarådets ekspertise og 
instrumenter og FN's særlige procedurer, 
også i forbindelse med udarbejdelse af nye 
initiativer, med henblik på at udbrede og 
fremme fælles værdier og internationale 
standarder;

6. understreger nødvendigheden af at hæve 
niveauet for samarbejde og høring mellem 
Rådets arbejdsgrupper om henholdsvis 
grundlæggende rettigheder (FREMP) og 
menneskerettigheder (COHOM); opfordrer
til at overlade ansvaret for nævnte 
samarbejde og høring til den særlige EU-
repræsentant for menneskerettigheder; 
opfordrer begge organer til i fuld 
udstrækning at udnytte Europarådets 
ekspertise og instrumenter og FN's særlige 
procedurer, også i forbindelse med 
udarbejdelse af nye initiativer, med henblik 
på at udbrede og fremme fælles værdier og 
internationale standarder;

Or. es

Ændringsforslag 55
Tokia Saïfi

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. mener, at optagelse af nordafrikanske og 
mellemøstlige lande i Europarådets 
naboskabspolitik vil betyde, at der skabes 
flere redskaber til tilnærmelse af deres 
lovgivning og bedste praksis på 
menneskerettighedsområdet; bemærker, at 
det fælles program til styrkelse af 
demokratiske reformer i de sydlige 
nabolande, som for nylig er vedtaget af 
EU og Europarådet, er et eksempel på

8. understreger, at optagelse af 
nordafrikanske og mellemøstlige lande i 
Europarådets naboskabspolitik betyder, at 
der skabes flere redskaber til tilnærmelse af
lovgivningen og fremme af bedste praksis 
på menneskerettighedsområdet; glæder sig 
over støtten til disse lande fra EU, som 
giver organisationerne i civilsamfundet 
lettere adgang til støtten;
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Europarådets supplerende ekspertise med 
hensyn til konstitutionelle, juridiske og 
institutionelle reformer;

Or. fr

Ændringsforslag 56
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. opfordrer de kompetente EU-
institutioner til at arbejde på at forbedre 
respekten og beskyttelsen af religions- og 
trosfriheden i forbindelse med 
internationale 
menneskerettighedsstandarder;

Or. en

Ændringsforslag 57
Mikael Gustafsson
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. opfordrer sine relevante udvalg som 
f.eks. Underudvalget om 
Menneskerettigheder og Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender til at forstærke deres 
samarbejde med Europarådets relevante 
organer og instrumenter og indlede 
strukturerede dialoger med henblik på at 
udvikle en effektiv og pragmatisk synergi 
mellem de to institutioner og udnytte den 
eksisterende ekspertise på dette område 

9. opfordrer sine relevante udvalg som 
f.eks. Underudvalget om 
Menneskerettigheder, Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling til at forstærke 
deres samarbejde med Europarådets 
relevante organer og instrumenter og 
indlede strukturerede dialoger med henblik 
på at udvikle en effektiv og pragmatisk 
synergi mellem de to institutioner og 
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fuldt ud, udnytte den eksisterende ekspertise på 
dette område fuldt ud,

Or. en

Ændringsforslag 58
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. opfordrer sine relevante udvalg som 
f.eks. Underudvalget om 
Menneskerettigheder og Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender til at forstærke deres
samarbejde med Europarådets relevante 
organer og instrumenter og indlede 
strukturerede dialoger med henblik på at 
udvikle en effektiv og pragmatisk synergi 
mellem de to institutioner og udnytte den 
eksisterende ekspertise på dette område 
fuldt ud,

9. opfordrer EU-institutionerne til at 
samarbejde bedre med Europarådets 
relevante organer og instrumenter og 
udnytte den eksisterende ekspertise på 
dette område fuldt ud,

Or. en

Ændringsforslag 59
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Underoverskrift 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

På vej til en samlet og effektiv strategi På vej til skræddersyede landestrategier 
for menneskerettigheder

Or. en
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Ændringsforslag 60
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. anerkender revisionens mål om at sætte 
menneskerettighederne i centrum for EU's 
forbindelser med alle tredjelande; anser det 
for afgørende, at EU følger en effektiv 
strategi over for sine partnere ved at lægge 
vægt på udvalgte hovedprioriteringer 
vedrørende menneskerettigheder, 
demokrati og retsstatslige forhold, og 
koncentrerer sin indsats om denne strategi 
for at kanalisere sine kræfter i retning af 
effektive og opnåelige resultater;

10. anerkender revisionens mål om at sætte 
menneskerettighederne i centrum for EU's 
forbindelser med alle tredjelande; anser det 
for afgørende, at EU følger en effektiv 
strategi over for sine partnere ved at lægge 
vægt på udvalgte hovedprioriteringer 
vedrørende menneskerettigheder, 
demokrati og retsstatslige forhold, og 
koncentrerer sin indsats om denne strategi 
for at kanalisere sine kræfter i retning af 
effektive og opnåelige resultater;
understreger, at sådanne 
hovedprioriteringer på 
menneskerettighedsområdet bør indebære 
centrale grundlæggende rettigheder,
såsom ytringsfrihed, religionsfrihed, 
trosfrihed, forsamlingsfrihed og 
foreningsfrihed;

Or. en

Ændringsforslag 61
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. opfordrer EU og medlemsstaterne til 
at vedtage prioriterede mål på området for 
menneskerettigheder, bekæmpelse af 
dødsstraf og bekæmpelse af 
forskelsbehandling af kvinder, der udgør 
aspekter, hvor EU har opnået gode 
resultater og erfaringer, som er særdeles 
relevante for en fortsat bekæmpelse og 
opnåelse af konkrete resultater;
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Or. es

Ændringsforslag 62
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. glæder sig over den centrale rolle, der 
nu indtages af de landestrategier for 
menneskerettigheder, som Parlamentet 
længe har anmodet om, og over, at de er 
blevet udviklet ved en samlet proces med 
deltagelse af EU-delegationer, 
missionschefer og COHOM; anser det for 
vigtigt, at der tilrettelægges en bred høring, 
navnlig af lokale 
civilsamfundsorganisationer, 
menneskerettighedsforkæmpere og andre 
berørte aktører på social- og miljøområdet; 
er af den opfattelse, at landespecifik 
fastlæggelse af prioriteringer, realistiske 
mål og politiske virkemidler er afgørende 
for at opnå en mere effektiv EU-indsats og 
målelige resultater;

11. glæder sig over den centrale rolle, der 
nu indtages af de landestrategier for 
menneskerettigheder, som Parlamentet 
længe har anmodet om, og over, at de er 
blevet udviklet ved en samlet proces med 
deltagelse af EU-delegationer, 
missionschefer og COHOM; anser det for 
vigtigt, at der tilrettelægges en bred høring, 
navnlig af lokale 
civilsamfundsorganisationer,
repræsentanter fra de nationale 
parlamenter,
menneskerettighedsforkæmpere og andre 
berørte aktører på social- og miljøområdet; 
er af den opfattelse, at landespecifik 
fastlæggelse af prioriteringer, realistiske
mål og politiske virkemidler er afgørende 
for at opnå en mere effektiv EU-indsats og 
målelige resultater;

Or. es

Ændringsforslag 63
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. glæder sig over den centrale rolle, der 
nu indtages af de landestrategier for 
menneskerettigheder, som Parlamentet 
længe har anmodet om, og over, at de er 

11. glæder sig over den centrale rolle, der 
nu indtages af de landestrategier for 
menneskerettigheder, som Parlamentet 
længe har anmodet om, og over, at de er 
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blevet udviklet ved en samlet proces med 
deltagelse af EU-delegationer, 
missionschefer og COHOM; anser det for 
vigtigt, at der tilrettelægges en bred høring, 
navnlig af lokale 
civilsamfundsorganisationer, 
menneskerettighedsforkæmpere og andre 
berørte aktører på social- og miljøområdet; 
er af den opfattelse, at landespecifik 
fastlæggelse af prioriteringer, realistiske
mål og politiske virkemidler er afgørende 
for at opnå en mere effektiv EU-indsats og 
målelige resultater;

blevet udviklet ved en samlet proces med 
deltagelse af EU-delegationer, 
missionschefer og COHOM; anser det for 
vigtigt, at der tilrettelægges en bred høring, 
navnlig af lokale 
civilsamfundsorganisationer, 
menneskerettighedsforkæmpere og andre 
berørte aktører på social- og miljøområdet, 
og understreger, at det er vigtigt at sikre, 
at de beskyttes og iværksættes; er af den 
opfattelse, at landespecifik fastlæggelse af 
prioriteringer, mål og politiske virkemidler 
er afgørende for at opnå en mere effektiv 
EU-indsats og målelige resultater;

Or. fr

Ændringsforslag 64
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. glæder sig over den centrale rolle, der 
nu indtages af de landestrategier for 
menneskerettigheder, som Parlamentet 
længe har anmodet om, og over, at de er 
blevet udviklet ved en samlet proces med 
deltagelse af EU-delegationer, 
missionschefer og COHOM; anser det for 
vigtigt, at der tilrettelægges en bred høring, 
navnlig af lokale 
civilsamfundsorganisationer, 
menneskerettighedsforkæmpere og andre 
berørte aktører på social- og miljøområdet; 
er af den opfattelse, at landespecifik 
fastlæggelse af prioriteringer, realistiske 
mål og politiske virkemidler er afgørende 
for at opnå en mere effektiv EU-indsats og 
målelige resultater;

11. glæder sig over den centrale rolle, der 
nu indtages af de landestrategier for 
menneskerettigheder, som Parlamentet 
længe har anmodet om, og over, at de er 
blevet udviklet ved en samlet proces med 
deltagelse af EU-delegationer, 
missionschefer og COHOM; anser det for 
vigtigt, at der tilrettelægges en bred høring, 
navnlig af lokale 
civilsamfundsorganisationer, 
menneskerettighedsforkæmpere og andre 
berørte aktører; er af den opfattelse, at 
landespecifik fastlæggelse af prioriteringer, 
realistiske mål og politiske virkemidler er 
afgørende for at opnå en mere effektiv EU-
indsats og målelige resultater;

Or. en
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Ændringsforslag 65
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. glæder sig over den centrale rolle, der 
nu indtages af de landestrategier for 
menneskerettigheder, som Parlamentet 
længe har anmodet om, og over, at de er 
blevet udviklet ved en samlet proces med 
deltagelse af EU-delegationer, 
missionschefer og COHOM; anser det for 
vigtigt, at der tilrettelægges en bred høring, 
navnlig af lokale 
civilsamfundsorganisationer, 
menneskerettighedsforkæmpere og andre 
berørte aktører på social- og miljøområdet; 
er af den opfattelse, at landespecifik 
fastlæggelse af prioriteringer, realistiske 
mål og politiske virkemidler er afgørende 
for at opnå en mere effektiv EU-indsats og 
målelige resultater;

11. glæder sig over den centrale rolle, der 
nu indtages af de landestrategier for 
menneskerettigheder, som Parlamentet 
længe har anmodet om, og over, at de er 
blevet udviklet ved en samlet proces med 
deltagelse af EU-delegationer, 
missionschefer og COHOM; anser det for 
vigtigt, at der tilrettelægges en bred høring, 
navnlig af lokale 
civilsamfundsorganisationer, 
menneskerettighedsforkæmpere og andre 
berørte aktører på social- og miljøområdet; 
er af den opfattelse, at landespecifik 
fastlæggelse af prioriteringer, realistiske 
mål og politiske virkemidler er afgørende 
for at opnå en mere effektiv EU-indsats og 
målelige resultater; mener, at de 
landespecifikke 
menneskerettighedsstrategier bør 
integreres i EU's fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, i handels- og 
udviklingspolitikkerne samt i de 
geografiske og tematiske programmer for 
dermed at sikre større produktivitet, 
effektivitet og sammenhæng;

Or. en

Ændringsforslag 66
Rui Tavares

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. anbefaler enten at offentliggøre 
menneskerettighedsstrategierne eller i det 
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mindste en oversigt over disse strategiers 
hovedprioriteringer; understreger, at 
offentliggørelsen af strategierne vil 
synliggøre EU's forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet i tredjelande 
og vil bidrage til at yde den nødvendige 
støtte til de personer, der kæmper for at 
udøve og beskytte deres 
menneskerettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 67
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. anbefaler at offentliggøre de 
landespecifikke 
menneskerettighedsstrategier; 
understreger, at offentliggørelsen af 
strategierne vil synliggøre EU's 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet i tredjelande 
og vil bidrage til at yde støtte til de 
personer, der kæmper for at udøve og 
beskytte deres menneskerettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 68
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. fremhæver den betydning, som 
virksomhedernes sociale ansvar har med 
hensyn til menneskerettigheder, hvilket 
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fremgår af Kommissionens meddelelse om 
en ny EU-strategi 2011-2014 for 
virksomhedernes sociale ansvar samt af 
FN's principper om virksomheder og 
menneskerettigheder; understreger 
behovet for at indarbejde 
virksomhedernes sociale ansvar i EU's 
menneskerettighedsstrategier;

Or. en

Ændringsforslag 69
Rui Tavares

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. mener, at EU's strategiske ramme for 
menneskerettigheder og demokrati og den 
ledsagende handlingsplan, der løber over 
en treårig periode, vil rationalisere de 
landespecifikke prioriterede mål, bl.a. fordi 
den omfatter tematiske EU-retningslinjer 
og dertil knyttede lokale strategier og 
dermed skaber en sammenhængende 
ramme for EU's samlede virksomhed; 
opfordrer til øjeblikkelig færdiggørelse af 
alle landespecifikke 
menneskerettighedsstrategier samt hurtig 
gennemførelse heraf og en vurdering af 
bedste praksis; er overbevist om, at disse 
strategier vil gøre det muligt at foretage 
nøjagtige årlige vurderinger af 
gennemførelsen af de 
menneskerettighedsklausuler, der indgår i 
rammeaftaler;

12. mener, at dette dokument, der løber 
over en treårig periode, vil rationalisere de 
landespecifikke prioriterede mål, bl.a. fordi 
den omfatter tematiske EU-retningslinjer 
og dertil knyttede lokale strategier og 
dermed skaber en sammenhængende 
ramme for EU's samlede virksomhed; 
opfordrer til øjeblikkelig færdiggørelse af 
alle landespecifikke 
menneskerettighedsstrategier samt hurtig 
gennemførelse heraf og en vurdering af 
bedste praksis; er overbevist om, at disse 
strategier vil gøre det muligt at foretage 
nøjagtige årlige vurderinger af 
gennemførelsen af de 
menneskerettighedsklausuler, der indgår i 
rammeaftaler;

Or. en

Ændringsforslag 70
Elmar Brok
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Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. mener, at EU's strategiske ramme for 
menneskerettigheder og demokrati og den 
ledsagende handlingsplan, der løber over 
en treårig periode, vil rationalisere de 
landespecifikke prioriterede mål, bl.a. fordi 
den omfatter tematiske EU-retningslinjer 
og dertil knyttede lokale strategier og 
dermed skaber en sammenhængende 
ramme for EU's samlede virksomhed; 
opfordrer til øjeblikkelig færdiggørelse af 
alle landespecifikke 
menneskerettighedsstrategier samt hurtig 
gennemførelse heraf og en vurdering af 
bedste praksis; er overbevist om, at disse 
strategier vil gøre det muligt at foretage 
nøjagtige årlige vurderinger af 
gennemførelsen af de 
menneskerettighedsklausuler, der indgår i 
rammeaftaler;

12. mener, at EU's strategiske ramme for 
menneskerettigheder og demokrati og den 
ledsagende handlingsplan, der løber over 
en treårig periode, vil rationalisere de 
landespecifikke prioriterede mål, bl.a. fordi 
den omfatter tematiske EU-retningslinjer 
og dertil knyttede lokale strategier og 
dermed skaber en sammenhængende 
ramme for EU's samlede virksomhed; 
opfordrer til øjeblikkelig færdiggørelse af 
alle landespecifikke 
menneskerettighedsstrategier samt hurtig 
gennemførelse heraf og en vurdering af 
bedste praksis; er overbevist om, at disse 
strategier vil gøre det muligt at foretage 
nøjagtige årlige vurderinger af 
gennemførelsen af de 
menneskerettighedsklausuler, der indgår i 
rammeaftaler; mener, at Europa-
Parlamentet bør have adgang til 
oplysninger om de landespecifikke 
strategier;

Or. en

Ændringsforslag 71
Tokia Saïfi

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. anbefaler, at EU som led i de 
landespecifikke 
menneskerettighedsstrategier opstiller en 
liste over punkter, som medlemsstaterne 
og EU-institutionerne som minimum skal 
tage op med deres relevante modparter i 
tredjelande under møder og besøg, også 
på højeste politiske plan og under 

udgår
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topmøder;

Or. fr

Ændringsforslag 72
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. anbefaler, at EU som led i de 
landespecifikke 
menneskerettighedsstrategier opstiller en 
liste over punkter, som medlemsstaterne 
og EU-institutionerne som minimum skal
tage op med deres relevante modparter i 
tredjelande under møder og besøg, også på 
højeste politiske plan og under topmøder;

13. anbefaler, at EU som led i de 
landespecifikke 
menneskerettighedsstrategier opstiller en 
liste over punkter, som skal tages op med 
deres relevante modparter i tredjelande 
under møder og besøg, også på højeste 
politiske plan og under topmøder;

Or. en

Ændringsforslag 73
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. anbefaler, at EU som led i de 
landespecifikke 
menneskerettighedsstrategier opstiller en 
liste over punkter, som medlemsstaterne og 
EU-institutionerne som minimum skal tage 
op med deres relevante modparter i 
tredjelande under møder og besøg, også på 
højeste politiske plan og under topmøder;

13. anbefaler, at EU som led i de 
landespecifikke 
menneskerettighedsstrategier opstiller en
liste over fælles punkter, som 
medlemsstaterne og EU-institutionerne
skal tage op med deres relevante modparter 
i tredjelande under møder og besøg, også 
på højeste politiske plan og under 
topmøder;

Or. es
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Ændringsforslag 74
Mikael Gustafsson
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. henstiller kraftigt EU-institutionerne 
og medlemsstaterne til atter at opfordre 
tredjelande til at indføre udtrykkelige 
bestemmelser vedrørende kvinders 
rettigheder i landenes lovgivning og til at 
garantere, at rettighederne respekteres;

Or. en

Ændringsforslag 75
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. opfordrer de kompetente EU-
institutioner til at inddrage og yde bistand 
til religiøse aktører og trosbaserede 
organisationer med henblik på beskyttelse 
af religionsfriheden og konfliktløsning;

Or. en

Ændringsforslag 76
Rui Tavares

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. glæder sig over tilsagnet i den 
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strategiske ramme om at give 
menneskerettighederne en central 
placering i EU's forbindelser med 
tredjelande, herunder med de strategiske 
partnere; opfordrer i den forbindelse EU 
til at vedtage Rådets 
(udenrigsanliggender) konklusioner om 
EU's strategiske partnere og om 
indførelse af en fælles ordning for EU-
medlemsstater og -tjenestemænd 
angående de 
menneskerettighedsspørgsmål, som de 
som minimum skal tage op med deres 
relevante modparter;

Or. en

Ændringsforslag 77
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 14 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14b. glæder sig over tilsagnet i den 
strategiske ramme om at give 
menneskerettighederne en central 
placering i EU's forbindelser med 
tredjelande, herunder med de strategiske 
partnere; opfordrer i den forbindelse EU 
til at vedtage Rådets 
(udenrigsanliggender) konklusioner om 
EU's strategiske partnere og om 
indførelse af en fælles ordning for EU-
medlemsstater og -tjenestemænd 
angående de 
menneskerettighedsspørgsmål, som de 
som minimum skal tage op med deres 
relevante modparter;

Or. en
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Ændringsforslag 78
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Underoverskrift 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

EU's handlingsplan for 
menneskerettigheder og demokrati
Menneskerettighedsklausul Menneskerettighedsklausul

Or. en

Ændringsforslag 79
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. konstaterer, at der i EU's handlingsplan 
for menneskerettigheder og demokrati 
henvises til udviklingen af kriterier for 
anvendelse af menneskerettigheds- og 
demokratiklausulen, og er fortsat 
overbevist om, at denne klausul, der er 
juridisk bindende for EU og 
partnerlandene, skal suppleres med en 
effektiv håndhævelsesmekanisme for at 
kunne udformes i detaljer;

14. fremhæver Rådets beslutning fra 2009 
om at udvide menneskerettigheds- og 
demokratiklausulen til at omfatte alle 
aftaler og sørge for en sammenkædning 
af disse og frihandelsaftaler igennem 
indarbejdelse af en 
"forbindelsesklausul", hvor det måtte 
være nødvendigt; konstaterer, at der i EU's 
handlingsplan for menneskerettigheder og 
demokrati henvises til udviklingen af 
kriterier for anvendelse af dette element; 
bemærker, at denne udvidelse af 
menneskerettighedsklausulens 
dækningsområde nødvendigvis vil kræve 
en konkret mekanisme til gennemførelse 
på institutionelt og politisk plan, hvorfor 
den skal suppleres med en effektiv 
håndhævelsesmekanisme;

Or. en
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Ændringsforslag 80
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. konstaterer, at der i EU's handlingsplan 
for menneskerettigheder og demokrati 
henvises til udviklingen af kriterier for 
anvendelse af menneskerettigheds- og 
demokratiklausulen, og er fortsat 
overbevist om, at denne klausul, der er
juridisk bindende for EU og 
partnerlandene, skal suppleres med en 
effektiv håndhævelsesmekanisme for at 
kunne udformes i detaljer;

14. konstaterer, at der i EU's handlingsplan 
for menneskerettigheder og demokrati 
henvises til udviklingen af kriterier for 
anvendelse af menneskerettigheds- og 
demokratiklausulen; understreger, at selv 
om demokrati- og
menneskerettighedsklausuler har været 
indskrevet i de politiske rammeaftaler med 
tredjelande siden 1995 og i aftalerne med 
mere end 120 lande, så forbliver disse 
klausuler stort set tomme ord; er fortsat 
overbevist om, at denne klausul, der
faktisk burde være juridisk bindende for 
EU og partnerlandene, skal suppleres med 
en effektiv håndhævelsesmekanisme for at 
kunne udformes i detaljer; mener, at der 
bør indføres mekanismer til forudgående 
kontrol, der anvendes før indgåelsen af en 
rammeaftale og er en betingelse for 
indgåelsen som et grundlæggende særligt 
træk ved aftalen, samt mekanismer til 
forudgående kontrol, der giver mulighed 
for at give overtrædelser af de nævnte 
klausuler konkrete følger, der også 
omfatter ophævelse af aftalen;

Or. fr

Ændringsforslag 81
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a. opfordrer Kommissionen til at 
fremsætte forslag til lovgivning, som 
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pålægger EU-virksomhederne at sikre, at 
deres aktiviteter ikke støtter 
gerningsmænd til konflikter og alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser, navnlig
ved at kontrollere og revidere deres 
mineralforsyningskæder og offentliggøre 
resultaterne deraf; mener, at EU-
virksomhedernes rettidige omhu i 
overensstemmelse med retningslinjerne 
fra OECD vil bidrage til at beskytte de 
europæiske virksomheders omdømme og 
styrke sammenhængen i EU's 
menneskerettigheds- og 
udviklingspolitikker, navnlig i 
konfliktområder;

Or. en

Ændringsforslag 82
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anbefaler, at den højtstående 
repræsentant baserer denne mekanisme på 
en erkendelse af den potentielle risiko for, 
at et partnerland bryder de internationale 
menneskerettighedsstandarder, ved at 
inddrage konkrete elementer af et reelt
"varslingssystem" i klausulen, samt på 
etablering af et gradueret system, der er 
baseret på høring, opfølgning og 
konsekvenser, i lighed med det, der indgår 
i Cotonouaftalen; bemærker, at et sådant 
system, der er baseret på dialog, vil kunne 
bidrage til at påvise og bekæmpe en 
forringelse af miljøet og gentagne og/eller 
systematiske 
menneskerettighedskrænkelser i strid med 
folkeretten og gøre det muligt at drøfte 
korrigerende foranstaltninger inden for en 
bindende ramme; opfordrer derfor til, at 
revisionen også kommer til at omfatte en 

15. anbefaler, at den højtstående 
repræsentant baserer denne mekanisme på 
en erkendelse af den potentielle risiko for, 
at et partnerland bryder de internationale 
menneskerettighedsstandarder, ved at 
inddrage konkrete elementer af et reelt
"varslingssystem" i klausulen, samt på 
etablering af et gradueret system, der er 
baseret på høring, opfølgning og 
konsekvenser, i lighed med det, der indgår 
i Cotonouaftalen; bemærker, at et sådant 
system, der er baseret på dialog, vil kunne 
bidrage til at påvise og bekæmpe en 
forringelse af miljøet og gentagne og/eller 
systematiske 
menneskerettighedskrænkelser i strid med 
folkeretten og gøre det muligt at drøfte 
korrigerende foranstaltninger inden for en 
bindende ramme; opfordrer derfor til, at 
revisionen også kommer til at omfatte en 
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vurdering af betydning, 
anvendelsesområde og mål for 
menneskerettighedsdialoger og -høringer, 
som bør udtænkes og fastlægges hver for 
sig;

vurdering af betydning, 
anvendelsesområde og mål for 
menneskerettighedsdialoger og -høringer, 
som bør forbedres;

Or. en

Ændringsforslag 83
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anbefaler, at den højtstående 
repræsentant baserer denne mekanisme på 
en erkendelse af den potentielle risiko for, 
at et partnerland bryder de internationale 
menneskerettighedsstandarder, ved at 
inddrage konkrete elementer af et reelt
"varslingssystem" i klausulen, samt på 
etablering af et gradueret system, der er 
baseret på høring, opfølgning og 
konsekvenser, i lighed med det, der indgår 
i Cotonouaftalen; bemærker, at et sådant 
system, der er baseret på dialog, vil kunne 
bidrage til at påvise og bekæmpe en 
forringelse af miljøet og gentagne og/eller 
systematiske 
menneskerettighedskrænkelser i strid med 
folkeretten og gøre det muligt at drøfte 
korrigerende foranstaltninger inden for en 
bindende ramme; opfordrer derfor til, at 
revisionen også kommer til at omfatte en 
vurdering af betydning, 
anvendelsesområde og mål for 
menneskerettighedsdialoger og -høringer, 
som bør udtænkes og fastlægges hver for 
sig;

15. anbefaler, at den højtstående 
repræsentant baserer denne mekanisme på 
en erkendelse af konsekvenserne af 
overtrædelser af de internationale 
menneskerettighedsstandarder, ved at 
inddrage konkrete elementer af et reelt
"varslingssystem" i klausulen, samt på 
etablering af et gradueret system, der er 
baseret på høring, opfølgning og 
konsekvenser, i lighed med det, der indgår 
i Cotonouaftalen; bemærker, at et sådant 
system, der er baseret på dialog, vil kunne 
bidrage til at påvise og bekæmpe en 
forringelse af miljøet og gentagne og/eller 
systematiske 
menneskerettighedskrænkelser i strid med 
folkeretten og gøre det muligt at drøfte 
korrigerende foranstaltninger inden for en 
bindende ramme; opfordrer derfor til, at 
revisionen også kommer til at omfatte en 
vurdering af betydning, 
anvendelsesområde og mål for 
menneskerettighedsdialoger og -høringer, 
som bør udtænkes og fastlægges hver for 
sig;

Or. fr
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Ændringsforslag 84
Elmar Brok

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anbefaler, at den højtstående 
repræsentant baserer denne mekanisme på
en erkendelse af den potentielle risiko for, 
at et partnerland bryder de internationale 
menneskerettighedsstandarder, ved at 
inddrage konkrete elementer af et reelt
"varslingssystem" i klausulen, samt på 
etablering af et gradueret system, der er 
baseret på høring, opfølgning og 
konsekvenser, i lighed med det, der indgår 
i Cotonouaftalen; bemærker, at et sådant 
system, der er baseret på dialog, vil kunne 
bidrage til at påvise og bekæmpe en 
forringelse af miljøet og gentagne og/eller 
systematiske 
menneskerettighedskrænkelser i strid med 
folkeretten og gøre det muligt at drøfte 
korrigerende foranstaltninger inden for en 
bindende ramme; opfordrer derfor til, at 
revisionen også kommer til at omfatte en 
vurdering af betydning, 
anvendelsesområde og mål for 
menneskerettighedsdialoger og -høringer, 
som bør udtænkes og fastlægges hver for 
sig;

15. anbefaler, at den højtstående 
repræsentant baserer denne mekanisme på 
en erkendelse af den potentielle risiko for, 
at et partnerland bryder de internationale 
menneskerettighedsstandarder, ved at 
inddrage konkrete elementer af et reelt
"varslingssystem" i klausulen, samt på 
etablering af et gradueret system, der er 
baseret på høring, opfølgning og 
konsekvenser, i lighed med det, der indgår 
i Cotonouaftalen, og i overensstemmelse 
med den overvågningsmekanisme, der er 
indført i partnerskabs- og 
samarbejdsaftalen mellem EU og 
Turkmenistan; bemærker, at et sådant 
system, der er baseret på dialog, vil kunne 
bidrage til at påvise og bekæmpe en 
forringelse af miljøet og gentagne og/eller 
systematiske 
menneskerettighedskrænkelser i strid med 
folkeretten og gøre det muligt at drøfte 
korrigerende foranstaltninger inden for en 
bindende ramme; opfordrer derfor til, at 
revisionen også kommer til at omfatte en 
vurdering af betydning, 
anvendelsesområde og mål for 
menneskerettighedsdialoger og -høringer, 
som bør udtænkes og fastlægges hver for 
sig;

Or. en

Ændringsforslag 85
Marietta Giannakou

Forslag til beslutning
Punkt 15 – stk. 1 (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

1) foreslår en regelmæssig vurdering, og 
at der lægges særlig vægt på beskyttelse af 
migranters grundlæggende 
menneskerettigheder i 
modtagelseslandene.

Or. el

Ændringsforslag 86
Elmar Brok

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. glæder sig over Europa-Parlamentets 
indførelse af en mekanisme til 
overvågning af 
menneskerettighedsproblemer inden for 
rammerne af konklusionerne i 
partnerskabs- og samarbejdsaftalen med 
Turkmenistan; anbefaler en systematisk 
indførelse af lignende 
overvågningsmekanismer på øvrige 
aftaler;

Or. en

Ændringsforslag 87
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver Rådets beslutning fra 2009 
om at udvide menneskerettigheds- og 
demokratiklausulen til at omfatte alle 
aftaler og sørge for en sammenkædning 

udgår
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af disse og frihandelsaftaler igennem 
indarbejdelse af en 
"forbindelsesklausul", hvor det måtte 
være nødvendigt; bemærker, at denne 
udvidelse af 
menneskerettighedsklausulens 
dækningsområde nødvendigvis vil kræve 
en konkret mekanisme til gennemførelse 
på institutionelt og politisk plan; 
understreger på ny, at det længe har haft 
den holdning, at der systematisk bør 
indføjes en menneskerettigheds- og 
demokratiklausul i alle aftaler, både med 
industrilande og udviklingslande, 
herunder også sektorspecifikke aftaler og 
handels- og investeringsaftaler; anser det 
for vigtigt, at alle partnerlande, især 
ligesindede lande og strategiske 
partnerlande, med hvilke EU forhandler 
aftaler, indgår denne bindende 
forpligtelse;

Or. en

Ændringsforslag 88
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver Rådets beslutning fra 2009 
om at udvide menneskerettigheds- og 
demokratiklausulen til at omfatte alle 
aftaler og sørge for en sammenkædning af 
disse og frihandelsaftaler igennem 
indarbejdelse af en "forbindelsesklausul", 
hvor det måtte være nødvendigt; 
bemærker, at denne udvidelse af 
menneskerettighedsklausulens 
dækningsområde nødvendigvis vil kræve 
en konkret mekanisme til gennemførelse på 
institutionelt og politisk plan; understreger 
på ny, at det længe har haft den holdning, 
at der systematisk bør indføjes en 

16. fremhæver Rådets beslutning fra 2009 
om at udvide menneskerettigheds- og 
demokratiklausulen til at omfatte alle 
aftaler og sørge for en sammenkædning af 
disse og frihandelsaftaler igennem 
indarbejdelse af en "forbindelsesklausul", 
hvor det måtte være nødvendigt; 
bemærker, at denne udvidelse af 
menneskerettighedsklausulens 
dækningsområde nødvendigvis vil kræve 
en konkret mekanisme til gennemførelse på 
institutionelt og politisk plan; understreger 
på ny, at det længe har haft den holdning, 
at der systematisk bør indføjes en 
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menneskerettigheds- og demokratiklausul i 
alle aftaler, både med industrilande og 
udviklingslande, herunder også 
sektorspecifikke aftaler og handels- og 
investeringsaftaler; anser det for vigtigt, at 
alle partnerlande, især ligesindede lande og 
strategiske partnerlande, med hvilke EU 
forhandler aftaler, indgår denne bindende 
forpligtelse;

menneskerettigheds- og demokratiklausul i 
alle aftaler, både med industrilande og 
udviklingslande, herunder også 
sektorspecifikke aftaler og handels- og 
investeringsaftaler; anser det for vigtigt, at 
alle partnerlande, især ligesindede lande og 
strategiske partnerlande, med hvilke EU 
forhandler aftaler, indgår denne bindende 
forpligtelse, og at EU drager 
konsekvensen af overtrædelser konstateret 
inden for denne ramme;

Or. fr

Ændringsforslag 89
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 16 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. understreger, at indførelsen af disse 
klausuler i de frihandelsaftaler, EU har 
indgået med tredjelande, har slået fejl, da 
der stort set ikke er taget højde for dem, 
og da frihandelsaftaler endog har kunnet 
føre til krænkelse af grundlæggende 
økonomiske og sociale rettigheder og har 
bidraget til, at de pågældende 
befolkninger er blevet fattigere, og til at 
transnationale virksomheder har lagt 
beslag på ressourcerne; mener derfor, at 
det er nødvendigt at indføre nye former 
for samarbejde, som muliggør en 
økonomisk og social udvikling i 
tredjelandene, der bestemmes af 
befolkningens behov;

Or. fr

Ændringsforslag 90
Elisabeth Jeggle
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Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. beklager endnu en gang, at 
Parlamentet ikke inddrages i 
beslutningsprocessen i forbindelse med 
indledning af en høring eller suspension af 
en aftale; insisterer derfor kraftigt på, at 
det inddrages i beslutningsprocessen i 
denne forbindelse samt i gennemførelsen 
af den krævede mekanisme til 
håndhævelse af klausulen; er af den 
opfattelse, at EU-institutionerne, 
herunder også Parlamentet, bør råde over 
specifikke procedurer, der gør det muligt 
at sætte spørgsmålstegn ved aftaler på 
grundlag af en faktabaseret vurdering af 
menneskerettighedssituationen og 
udviklingen heri i de berørte lande;

17. bemærker, at Parlamentet ikke 
inddrages i beslutningsprocessen i 
forbindelse med indledning af en høring 
eller suspension af en aftale; mener, at hvis 
Europa-Parlamentet vedtager en 
henstilling for anvendelse af 
menneskerettighedsklausulen og de 
tilhørende bestemmelser i medfør af et 
solidt kapitel om bæredygtig udvikling,
bør Kommissionen omhyggeligt 
undersøge, om betingelserne i dette 
kapitel er opfyldt; bemærker, at hvis
Kommissionen finder, at betingelserne 
ikke er opfyldt, skal den forelægge en 
rapport for Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg;

Or. en

Ændringsforslag 91
Kinga Gál, Tokia Saïfi

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. beklager endnu en gang, at 
Parlamentet ikke inddrages i 
beslutningsprocessen i forbindelse med 
indledning af en høring eller suspension af 
en aftale; insisterer derfor kraftigt på, at 
det inddrages i beslutningsprocessen i 
denne forbindelse samt i gennemførelsen 
af den krævede mekanisme til håndhævelse 
af klausulen; er af den opfattelse, at EU-
institutionerne, herunder også 
Parlamentet, bør råde over specifikke 
procedurer, der gør det muligt at sætte 
spørgsmålstegn ved aftaler på grundlag af 
en faktabaseret vurdering af 

17. beklager, at Parlamentet ikke inddrages 
i beslutningsprocessen i forbindelse med 
indledning af en høring eller suspension af 
en aftale og i gennemførelsen af den 
krævede mekanisme til håndhævelse af 
klausulen;
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menneskerettighedssituationen og 
udviklingen heri i de berørte lande;

Or. en

Ændringsforslag 92
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. opfordrer den højtstående repræsentant 
til at ændre EU's årsberetning om 
menneskerettigheder og demokrati i verden 
til en statusrapport for gennemførelsen af 
EU's handlingsplan for 
menneskerettigheder og demokrati, der 
også dækker anvendelsen af 
menneskerettigheds- og 
demokratiklausulen i gældende aftaler og 
indeholder en analyse af hver enkelt 
høringsproces og hver enkelt relevant 
foranstaltning af anden art, som Rådet, EU-
Udenrigstjenesten eller Kommissionen 
tager initiativ til, samt en analyse af 
effektiviteten af og sammenhængen i de 
trufne foranstaltninger;

18. opfordrer den højtstående repræsentant 
til at udvide EU's årsberetning om 
menneskerettigheder og demokrati i verden 
til en statusrapport for gennemførelsen af 
EU's handlingsplan for 
menneskerettigheder og demokrati, der 
også dækker anvendelsen af 
menneskerettigheds- og 
demokratiklausulen i gældende aftaler og 
indeholder en analyse af hver enkelt 
høringsproces og hver enkelt relevant 
foranstaltning af anden art, som Rådet, EU-
Udenrigstjenesten eller Kommissionen 
tager initiativ til, samt en analyse af 
effektiviteten af og sammenhængen i de 
trufne foranstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 93
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. opfordrer den højtstående repræsentant 
til at ændre EU's årsberetning om 
menneskerettigheder og demokrati i verden
til en statusrapport for gennemførelsen af 

18. opfordrer den højtstående repræsentant 
til at udvide EU's årsberetning om 
menneskerettigheder og demokrati i verden
og indføre et kapitel om gennemførelsen af 
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EU's handlingsplan for 
menneskerettigheder og demokrati, der 
også dækker anvendelsen af 
menneskerettigheds- og 
demokratiklausulen i gældende aftaler og 
indeholder en analyse af hver enkelt 
høringsproces og hver enkelt relevant 
foranstaltning af anden art, som Rådet, EU-
Udenrigstjenesten eller Kommissionen 
tager initiativ til, samt en analyse af 
effektiviteten af og sammenhængen i de 
trufne foranstaltninger;

EU's handlingsplan for 
menneskerettigheder og demokrati, der 
også dækker anvendelsen af 
menneskerettigheds- og 
demokratiklausulen i gældende aftaler og 
indeholder en analyse af hver enkelt 
høringsproces og hver enkelt relevant 
foranstaltning af anden art, som Rådet, EU-
Udenrigstjenesten eller Kommissionen 
tager initiativ til, samt en analyse af 
effektiviteten af og sammenhængen i de 
trufne foranstaltninger;

Or. es

Ændringsforslag 94
Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. minder om, at europæiske og 
multinationale koncerner ligeledes har 
ansvar og forpligtelser og glæder sig over 
EU's strategi om virksomhedernes sociale 
ansvar; opfordrer alle virksomheder til at 
overholde deres ansvar for at respektere 
menneskerettighederne, jf. FN's 
vejledende principper; glæder sig over 
Kommissionens villighed til at udarbejde 
menneskerettighedsretningslinjer for små 
og mellemstore virksomheder; opfordrer 
medlemsstaterne til at udvikle deres egne 
nationale planer for gennemførelsen af 
FN-principperne og fortsat tilskynde 
partnerlandene til at overholde 
internationalt anerkendte CSR-
standarder, såsom OECD's retningslinjer 
for multinationale virksomheder og ILO's 
trepartserklæring om principperne 
vedrørende de multinationale 
virksomheder og socialpolitikken;

Or. en
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Ændringsforslag 95
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. fordømmer på det kraftigste den 
øgede vold mod og forskelsbehandling af 
enkeltpersoner med alle mulige religiøse 
overbevisninger samt alle former for 
tilskyndelse til religiøst had og vold;
opfordrer den højtstående repræsentant til 
at fremme og beskytte tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed i 
forbindelse med EU's 
menneskerettighedspolitik som en 
umistelig rettighed i henhold til FN's 
verdenserklæring om 
menneskerettigheder, artikel 18 i den 
internationale konvention om borgerlige 
og politiske rettigheder, artikel 9 i den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention og artikel 
10 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 96
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. mener, at EU opfylder sine forpligtelser 
i henhold til Lissabontraktaten og chartret 
ved at udarbejde konsekvensanalyser 
vedrørende menneskerettigheder, inden det 
indleder forhandlinger om bilaterale eller 
multilaterale aftaler med tredjelande; 

19. mener, at EU kun fuldt ud kan opfylde
sine forpligtelser i henhold til 
Lissabontraktaten og chartret ved at 
udarbejde konsekvensanalyser vedrørende 
menneskerettigheder, inden det indleder 
forhandlinger om bilaterale eller 
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bemærker, at denne systematiske praksis er 
den eneste måde, hvorpå man kan sikre 
konsekvens mellem primær ret, EU's 
foranstaltninger udadtil og tredjeparters 
egne forpligtelser i henhold til 
internationale konventioner, herunder den
internationale konvention om borgerlige 
og politiske rettigheder (ICCPR); 
opfordrer til, at man lader disse 
konsekvensanalyser omfatte hele spektret 
af menneskerettigheder som en udelelig 
helhed; bemærker, at udarbejdelsen skal 
foregå i uafhængighed, åbenhed og 
samarbejde med inddragelse af potentielt 
berørte samfund; opfordrer Kommissionen 
og EU-Udenrigstjenesten til, inden 
forhandlingerne afsluttes, at udvikle en 
robust metode, som omfatter principperne 
om lighed og ikke-diskriminering, så 
eventuelle negative konsekvenser for 
bestemte befolkningsgrupper undgås, og 
som sikrer gensidigt aftalte forebyggende 
og afhjælpende foranstaltninger i tilfælde 
af negative konsekvenser;

multilaterale aftaler med tredjelande; 
bemærker, at denne systematiske praksis er 
den eneste måde, hvorpå man kan sikre 
konsekvens mellem primær ret, EU's 
foranstaltninger udadtil og tredjeparters 
egne forpligtelser i henhold til 
internationale konventioner, herunder 
internationale konventioner om borgerlige 
og politiske rettigheder og økonomiske, 
kulturelle og sociale rettigheder; opfordrer 
til, at man lader disse konsekvensanalyser 
omfatte hele spektret af 
menneskerettigheder som en udelelig 
helhed; bemærker, at udarbejdelsen skal 
foregå i uafhængighed, åbenhed og 
samarbejde med inddragelse af potentielt 
berørte samfund; opfordrer Kommissionen 
og EU-Udenrigstjenesten til, inden 
forhandlingerne afsluttes, at udvikle en 
robust metode, som omfatter principperne 
om lighed og ikke-diskriminering, så 
eventuelle negative konsekvenser for 
bestemte befolkningsgrupper undgås, og 
som sikrer gensidigt aftalte forebyggende 
og afhjælpende foranstaltninger i tilfælde 
af negative konsekvenser;

Or. fr

Ændringsforslag 97
Tokia Saïfi

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. mener, at EU opfylder sine forpligtelser 
i henhold til Lissabontraktaten og chartret 
ved at udarbejde konsekvensanalyser 
vedrørende menneskerettigheder, inden det 
indleder forhandlinger om bilaterale eller 
multilaterale aftaler med tredjelande; 
bemærker, at denne systematiske praksis er 
den eneste måde, hvorpå man kan sikre 
konsekvens mellem primær ret, EU's 

19. mener, at EU opfylder sine forpligtelser 
i henhold til Lissabontraktaten og chartret 
ved at udarbejde konsekvensanalyser 
vedrørende menneskerettigheder, inden det 
indleder forhandlinger om bilaterale eller 
multilaterale aftaler med tredjelande; 
bemærker, at denne systematiske praksis er 
den eneste måde, hvorpå man kan sikre 
konsekvens mellem primær ret, EU's 
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foranstaltninger udadtil og tredjeparters 
egne forpligtelser i henhold til 
internationale konventioner, herunder den 
internationale konvention om borgerlige og 
politiske rettigheder (ICCPR); opfordrer til, 
at man lader disse konsekvensanalyser 
omfatte hele spektret af 
menneskerettigheder som en udelelig 
helhed; bemærker, at udarbejdelsen skal 
foregå i uafhængighed, åbenhed og 
samarbejde med inddragelse af potentielt 
berørte samfund; opfordrer Kommissionen 
og EU-Udenrigstjenesten til, inden 
forhandlingerne afsluttes, at udvikle en 
robust metode, som omfatter principperne 
om lighed og ikke-diskriminering, så 
eventuelle negative konsekvenser for 
bestemte befolkningsgrupper undgås, og 
som sikrer gensidigt aftalte forebyggende 
og afhjælpende foranstaltninger i tilfælde 
af negative konsekvenser;

foranstaltninger udadtil og tredjeparters 
egne forpligtelser i henhold til 
internationale konventioner, herunder den 
internationale konvention om borgerlige og 
politiske rettigheder (ICCPR); opfordrer til, 
at man lader disse konsekvensanalyser 
omfatte hele spektret af 
menneskerettigheder som en udelelig 
helhed; bemærker, at udarbejdelsen skal 
foregå i uafhængighed, åbenhed og 
samarbejde med inddragelse af potentielt 
berørte samfund; opfordrer Kommissionen 
og EU-Udenrigstjenesten til, inden 
forhandlingerne indledes, at udvikle en 
robust metode, som omfatter principperne 
om lighed og ikke-diskriminering, så 
eventuelle negative konsekvenser for 
bestemte befolkningsgrupper undgås, og 
som sikrer gensidigt aftalte forebyggende 
og afhjælpende foranstaltninger i tilfælde 
af negative konsekvenser;

Or. fr

Ændringsforslag 98
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. mener, at EU opfylder sine forpligtelser 
i henhold til Lissabontraktaten og chartret 
ved at udarbejde konsekvensanalyser 
vedrørende menneskerettigheder, inden det 
indleder forhandlinger om bilaterale eller 
multilaterale aftaler med tredjelande; 
bemærker, at denne systematiske praksis er 
den eneste måde, hvorpå man kan sikre 
konsekvens mellem primær ret, EU's 
foranstaltninger udadtil og tredjeparters 
egne forpligtelser i henhold til 
internationale konventioner, herunder den 
internationale konvention om borgerlige 
og politiske rettigheder (ICCPR); 

19. mener, at EU opfylder sine forpligtelser 
i henhold til Lissabontraktaten og chartret 
ved at udarbejde konsekvensanalyser 
vedrørende menneskerettigheder, inden det 
indleder forhandlinger om bilaterale eller 
multilaterale aftaler med tredjelande; 
bemærker, at denne systematiske praksis er 
den eneste måde, hvorpå man kan sikre 
konsekvens mellem primær ret, EU's 
foranstaltninger udadtil og tredjeparters 
egne forpligtelser i henhold til 
internationale konventioner; opfordrer til, 
at man lader disse konsekvensanalyser 
omfatte hele spektret af 
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opfordrer til, at man lader disse 
konsekvensanalyser omfatte hele spektret 
af menneskerettigheder som en udelelig 
helhed; bemærker, at udarbejdelsen skal 
foregå i uafhængighed, åbenhed og 
samarbejde med inddragelse af potentielt 
berørte samfund; opfordrer 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 
til, inden forhandlingerne afsluttes, at 
udvikle en robust metode, som omfatter 
principperne om lighed og ikke-
diskriminering, så eventuelle negative 
konsekvenser for bestemte 
befolkningsgrupper undgås, og som sikrer 
gensidigt aftalte forebyggende og 
afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af 
negative konsekvenser;

menneskerettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 99
Marietje Schaake

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. mener, at EU opfylder sine forpligtelser 
i henhold til Lissabontraktaten og chartret 
ved at udarbejde konsekvensanalyser 
vedrørende menneskerettigheder, inden det 
indleder forhandlinger om bilaterale eller 
multilaterale aftaler med tredjelande; 
bemærker, at denne systematiske praksis er 
den eneste måde, hvorpå man kan sikre 
konsekvens mellem primær ret, EU's 
foranstaltninger udadtil og tredjeparters 
egne forpligtelser i henhold til 
internationale konventioner, herunder den 
internationale konvention om borgerlige og 
politiske rettigheder (ICCPR); opfordrer til, 
at man lader disse konsekvensanalyser 
omfatte hele spektret af 
menneskerettigheder som en udelelig 
helhed; bemærker, at udarbejdelsen skal 

19. mener, at EU opfylder sine forpligtelser 
i henhold til Lissabontraktaten og chartret 
ved at udarbejde konsekvensanalyser 
vedrørende menneskerettigheder, inden det 
indleder forhandlinger om bilaterale eller 
multilaterale aftaler med tredjelande; 
bemærker, at denne systematiske praksis er 
den eneste måde, hvorpå man kan sikre 
konsekvens mellem primær ret, EU's 
foranstaltninger udadtil og tredjeparters 
egne forpligtelser i henhold til 
internationale konventioner, herunder den 
internationale konvention om borgerlige og 
politiske rettigheder (ICCPR); opfordrer til, 
at man lader disse konsekvensanalyser 
omfatte hele spektret af 
menneskerettigheder som en udelelig 
helhed, herunder online; bemærker, at 
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foregå i uafhængighed, åbenhed og 
samarbejde med inddragelse af potentielt 
berørte samfund; opfordrer Kommissionen 
og EU-Udenrigstjenesten til, inden 
forhandlingerne afsluttes, at udvikle en 
robust metode, som omfatter principperne 
om lighed og ikke-diskriminering, så 
eventuelle negative konsekvenser for 
bestemte befolkningsgrupper undgås, og 
som sikrer gensidigt aftalte forebyggende 
og afhjælpende foranstaltninger i tilfælde 
af negative konsekvenser;

udarbejdelsen skal foregå i uafhængighed, 
åbenhed og samarbejde med inddragelse af 
potentielt berørte samfund; opfordrer 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 
til, inden forhandlingerne afsluttes, at 
udvikle en robust metode, som omfatter 
principperne om lighed og ikke-
diskriminering, så eventuelle negative 
konsekvenser for bestemte 
befolkningsgrupper undgås, og som sikrer 
gensidigt aftalte forebyggende og 
afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af 
negative konsekvenser;

Or. en

Ændringsforslag 100
Kinga Gál, Tokia Saïfi

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. henleder især opmærksomheden på 
nødvendigheden af at gennemføre 
konsekvensanalyser af de projekter, hvis 
gennemførelse indebærer en alvorlig risiko 
for overtrædelse af chartrets bestemmelser, 
som f.eks. projekter, der vedrører 
retsvæsen, grænsekontrolmyndigheder og 
politi- og sikkerhedsstyrker i lande, der 
regeres af undertrykkende regimer;

20. henleder især opmærksomheden på 
nødvendigheden af at gennemføre 
konsekvensanalyser af de projekter, hvis 
gennemførelse indebærer en alvorlig risiko 
for overtrædelse af chartrets bestemmelser;

Or. en

Ændringsforslag 101
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 20
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. henleder især opmærksomheden på 
nødvendigheden af at gennemføre 
konsekvensanalyser af de projekter, hvis 
gennemførelse indebærer en alvorlig risiko 
for overtrædelse af chartrets bestemmelser, 
som f.eks. projekter, der vedrører 
retsvæsen, grænsekontrolmyndigheder og 
politi- og sikkerhedsstyrker i lande, der 
regeres af undertrykkende regimer;

20. henleder især opmærksomheden på 
nødvendigheden af at gennemføre 
konsekvensanalyser af de projekter, hvis 
gennemførelse indebærer en alvorlig risiko 
for overtrædelse af chartrets bestemmelser, 
som f.eks. projekter, der vedrører 
retsvæsen, grænsekontrolmyndigheder og 
politi- og sikkerhedsstyrker i lande, der 
regeres af undertrykkende regimer; mener i 
denne forbindelse, at det ikke er muligt at 
udveksle personoplysninger med sådanne 
regimer, og slet ikke foretage udleveringer 
til sådanne lande;

Or. fr

Ændringsforslag 102
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. understreger, at menneskerettigheds-
og demokratimål nødvendigvis kræver 
specifikke, målelige, opnåelige og 
tidsbundne kriterier, der tager sigte på at 
vurdere, i hvor høj grad de grundlæggende 
frihedsrettigheder, menneskerettighederne 
og retsstaten respekteres; mener i denne 
forbindelse, at EU bør udnytte FN's og 
Europarådets relevante instrumenter og 
ekspertise fuldt ud og bør holde sine 
politiske konklusioner klart adskilt fra en 
juridisk og teknisk evaluering;

21. understreger, at menneskerettigheds-
og demokratimål nødvendigvis kræver 
specifikke, målelige og opnåelige kriterier, 
der tager sigte på at vurdere, i hvor høj 
grad de grundlæggende frihedsrettigheder, 
menneskerettighederne og retsstaten 
respekteres; mener i denne forbindelse, at 
EU bør udnytte FN's og Europarådets 
relevante instrumenter og ekspertise fuldt 
ud og bør holde sine politiske konklusioner 
klart adskilt fra en juridisk og teknisk 
evaluering;

Or. en

Ændringsforslag 103
Ana Gomes
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Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. understreger, at menneskerettigheds-
og demokratimål nødvendigvis kræver 
specifikke, målelige, opnåelige og 
tidsbundne kriterier, der tager sigte på at 
vurdere, i hvor høj grad de grundlæggende 
frihedsrettigheder, menneskerettighederne 
og retsstaten respekteres; mener i denne 
forbindelse, at EU bør udnytte FN's og 
Europarådets relevante instrumenter og 
ekspertise fuldt ud og bør holde sine 
politiske konklusioner klart adskilt fra en 
juridisk og teknisk evaluering;

21. understreger, at menneskerettigheds-
og demokratimål nødvendigvis kræver 
specifikke, målelige, opnåelige,
tidsbundne og offentlige kriterier, der 
tager sigte på at vurdere, i hvor høj grad de 
grundlæggende frihedsrettigheder, 
menneskerettighederne og retsstaten 
respekteres; mener i denne forbindelse, at 
EU bør udnytte FN's og Europarådets 
relevante instrumenter og ekspertise fuldt 
ud og bør holde sine politiske konklusioner 
klart adskilt fra en juridisk og teknisk
evaluering;

Or. en

Ændringsforslag 104
Rui Tavares

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. understreger, at menneskerettigheds-
og demokratimål nødvendigvis kræver 
specifikke, målelige, opnåelige og 
tidsbundne kriterier, der tager sigte på at 
vurdere, i hvor høj grad de grundlæggende 
frihedsrettigheder, menneskerettighederne 
og retsstaten respekteres; mener i denne 
forbindelse, at EU bør udnytte FN's og 
Europarådets relevante instrumenter og 
ekspertise fuldt ud og bør holde sine 
politiske konklusioner klart adskilt fra en 
juridisk og teknisk evaluering;

21. understreger, at menneskerettigheds-
og demokratimål nødvendigvis kræver 
specifikke, målelige, opnåelige,
tidsbundne og offentlige kriterier, der 
tager sigte på at vurdere, i hvor høj grad de 
grundlæggende frihedsrettigheder, 
menneskerettighederne og retsstaten 
respekteres; mener i denne forbindelse, at 
EU bør udnytte FN's og Europarådets 
relevante instrumenter og ekspertise fuldt 
ud og bør holde sine politiske konklusioner 
klart adskilt fra en juridisk og teknisk 
evaluering;

Or. en
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Ændringsforslag 105
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. understreger, at menneskerettigheds-
og demokratimål nødvendigvis kræver 
specifikke, målelige, opnåelige og 
tidsbundne kriterier, der tager sigte på at 
vurdere, i hvor høj grad de grundlæggende 
frihedsrettigheder, menneskerettighederne 
og retsstaten respekteres; mener i denne 
forbindelse, at EU bør udnytte FN's og 
Europarådets relevante instrumenter og 
ekspertise fuldt ud og bør holde sine 
politiske konklusioner klart adskilt fra en 
juridisk og teknisk evaluering;

21. understreger, at menneskerettigheds-
og demokratimål nødvendigvis kræver 
specifikke, målelige, opnåelige og 
tidsbundne kriterier, der tager sigte på at 
vurdere, i hvor høj grad de grundlæggende 
frihedsrettigheder, menneskerettighederne 
og retsstaten respekteres; mener i denne 
forbindelse, at EU bør udnytte FN's og 
Europarådets relevante instrumenter og 
ekspertise fuldt ud, herunder den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention som et 
gennemførligt element for så vidt angår et 
benchmarkkatalog for 
menneskerettigheder og demokrati for 
medlemmerne af Europarådet, og bør 
holde sine politiske konklusioner klart 
adskilt fra en juridisk og teknisk 
evaluering;

Or. en

Ændringsforslag 106
Rui Tavares

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. anbefaler, at EU-Udenrigstjenesten 
udvikler et sæt kvalitative og kvantitative 
indikatorer og landespecifikke 
benchmarks, der kan tjene som 
sammenhængende og konsekvent grundlag 
for den årlige vurdering af EU's politikker 

22. anbefaler, at EU-Udenrigstjenesten 
udvikler et sæt kvalitative og kvantitative 
indikatorer og landespecifikke og 
offentlige benchmarks, der kan tjene som 
sammenhængende og konsekvent grundlag 
for den årlige vurdering af EU's politikker 
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inden for rammerne af de landespecifikke 
menneskerettighedsstrategier og 
menneskerettighedsdialogerne med 
tredjelande;

inden for rammerne af de landespecifikke 
menneskerettighedsstrategier og 
menneskerettighedsdialogerne med 
tredjelande;

Or. en

Ændringsforslag 107
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. anbefaler, at EU-Udenrigstjenesten 
udvikler et sæt kvalitative og kvantitative 
indikatorer og landespecifikke 
benchmarks, der kan tjene som 
sammenhængende og konsekvent grundlag 
for den årlige vurdering af EU's politikker 
inden for rammerne af de landespecifikke 
menneskerettighedsstrategier og 
menneskerettighedsdialogerne med 
tredjelande;

22. anbefaler, at EU-Udenrigstjenesten 
udvikler et sæt kvalitative og kvantitative 
indikatorer og landespecifikke og 
offentlige benchmarks, der kan tjene som 
sammenhængende og konsekvent grundlag 
for den årlige vurdering af EU's politikker 
inden for rammerne af de landespecifikke 
menneskerettighedsstrategier og 
menneskerettighedsdialogerne med 
tredjelande;

Or. en

Ændringsforslag 108
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. anbefaler, at EU-Udenrigstjenesten 
udvikler et sæt kvalitative og kvantitative 
indikatorer og landespecifikke 
benchmarks, der kan tjene som 
sammenhængende og konsekvent grundlag 
for den årlige vurdering af EU's politikker 
inden for rammerne af de landespecifikke 
menneskerettighedsstrategier og 

22. anbefaler, at EU-Udenrigstjenesten 
udvikler et sæt kvalitative og kvantitative 
indikatorer og landespecifikke og 
offentlige benchmarks, der kan tjene som 
sammenhængende og konsekvent grundlag 
for den årlige vurdering af EU's politikker 
inden for rammerne af de landespecifikke 
menneskerettighedsstrategier og 
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menneskerettighedsdialogerne med 
tredjelande;

menneskerettighedsdialogerne med 
tredjelande;

Or. en

Ændringsforslag 109
Inese Vaidere, Andrzej Grzyb

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. minder om den politiske lektie, der 
kunne uddrages af det arabiske forår, 
herunder nødvendigheden af at ændre 
tidligere politikker, der hovedsagelig var 
fokuseret på forbindelser med 
myndigheder, og etablere et effektivt 
partnerskab mellem EU og partnerlandenes 
regeringer og civilsamfund; understreger 
betydningen af at skabe programmer og 
støtte projekter, der åbner mulighed for 
kontakt mellem civilsamfund i EU og i 
tredjelande; opfordrer Kommissionen og 
EU-Udenrigstjenesten til at anvende den 
model for en institutionaliseret 
høringsmekanisme for civilsamfund, der 
indgår i frihandelsaftalen mellem EU og 
Sydkorea, som udgangspunkt for udvikling 
af endnu mere inkluderende mekanismer 
for alle aftaler; mener, at det centrale i EU's 
nye strategi er en styrkelse af samfund 
igennem aktiv intern kontrol med henblik 
på at understøtte deres evne til at deltage i 
den offentlige beslutningstagning og de 
demokratiske styringsprocesser; mener, at 
denne interne kontrol bør blive en vigtig 
støtte for de eksterne finansielle 
instrumenter, der for øjeblikket er under 
revision;

23. minder om den politiske lektie, der 
kunne uddrages af det arabiske forår, 
herunder nødvendigheden af at ændre 
tidligere politikker, der hovedsagelig var 
fokuseret på forbindelser med 
myndigheder, og etablere et effektivt 
partnerskab mellem EU og partnerlandenes 
regeringer og civilsamfund; understreger 
betydningen af at skabe programmer og 
støtte projekter, der åbner mulighed for 
kontakt mellem civilsamfund i EU og i 
tredjelande; glæder sig over, at det østlige 
partnerskabs menneskerettighedsdialoger 
suppleres af fælles 
civilsamfundsseminarer, og bekræfter sin 
støtte til civilsamfundsforummet for det 
østlige partnerskab; opfordrer 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 
til at anvende den model for en 
institutionaliseret høringsmekanisme for 
civilsamfund, der indgår i frihandelsaftalen 
mellem EU og Sydkorea, som 
udgangspunkt for udvikling af endnu mere 
inkluderende mekanismer for alle aftaler; 
mener, at det centrale i EU's nye strategi er 
en styrkelse af samfund igennem aktiv 
intern kontrol med henblik på at 
understøtte deres evne til at deltage i den 
offentlige beslutningstagning og de 
demokratiske styringsprocesser; mener, at 
denne interne kontrol bør blive en vigtig 
støtte for de eksterne finansielle 
instrumenter, der for øjeblikket er under 
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revision;

Or. en

Ændringsforslag 110
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. minder om den politiske lektie, der 
kunne uddrages af det arabiske forår, 
herunder nødvendigheden af at ændre
tidligere politikker, der hovedsagelig var 
fokuseret på forbindelser med 
myndigheder, og etablere et effektivt 
partnerskab mellem EU og partnerlandenes 
regeringer og civilsamfund; understreger 
betydningen af at skabe programmer og 
støtte projekter, der åbner mulighed for 
kontakt mellem civilsamfund i EU og i 
tredjelande; opfordrer Kommissionen og 
EU-Udenrigstjenesten til at anvende den 
model for en institutionaliseret 
høringsmekanisme for civilsamfund, der 
indgår i frihandelsaftalen mellem EU og 
Sydkorea, som udgangspunkt for 
udvikling af endnu mere inkluderende 
mekanismer for alle aftaler; mener, at det 
centrale i EU's nye strategi er en styrkelse 
af samfund igennem aktiv intern kontrol 
med henblik på at understøtte deres evne 
til at deltage i den offentlige 
beslutningstagning og de demokratiske 
styringsprocesser; mener, at denne interne 
kontrol bør blive en vigtig støtte for de 
eksterne finansielle instrumenter, der for 
øjeblikket er under revision;

23. minder om den politiske lektie, der 
kunne uddrages af det arabiske forår, 
herunder nødvendigheden af at
afbalancere tidligere politikker, der 
hovedsagelig var fokuseret på forbindelser 
med myndigheder, og etablere et effektivt 
partnerskab mellem EU og partnerlandenes 
regeringer og civilsamfund; opfordrer 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 
til at styrke civilsamfundenes evne til at 
deltage i beslutningstagningen på lokalt, 
regionalt, nationalt og internationale 
niveau (f.eks. ved at anvende den model 
for en ny institutionaliseret 
høringsmekanisme for civilsamfund, der 
indgår i frihandelsaftalen mellem EU og 
Sydkorea); mener, at denne målsætning
bør blive en vigtig støtte for de eksterne 
finansielle instrumenter, der for øjeblikket 
er under revision;

Or. fr
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Ændringsforslag 111
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. minder om den politiske lektie, der 
kunne uddrages af det arabiske forår, 
herunder nødvendigheden af at ændre 
tidligere politikker, der hovedsagelig var 
fokuseret på forbindelser med 
myndigheder, og etablere et effektivt 
partnerskab mellem EU og partnerlandenes 
regeringer og civilsamfund; understreger 
betydningen af at skabe programmer og 
støtte projekter, der åbner mulighed for 
kontakt mellem civilsamfund i EU og i 
tredjelande; opfordrer Kommissionen og 
EU-Udenrigstjenesten til at anvende den 
model for en institutionaliseret 
høringsmekanisme for civilsamfund, der 
indgår i frihandelsaftalen mellem EU og 
Sydkorea, som udgangspunkt for 
udvikling af endnu mere inkluderende 
mekanismer for alle aftaler; mener, at det 
centrale i EU's nye strategi er en styrkelse 
af samfund igennem aktiv intern kontrol
med henblik på at understøtte deres evne 
til at deltage i den offentlige 
beslutningstagning og de demokratiske 
styringsprocesser; mener, at denne 
interne kontrol bør blive en vigtig støtte 
for de eksterne finansielle instrumenter, der 
for øjeblikket er under revision;

23. minder om den politiske lektie, der 
kunne uddrages af det arabiske forår, 
herunder nødvendigheden af at ændre 
tidligere politikker, der hovedsagelig var 
fokuseret på forbindelser med 
myndigheder, og etablere et effektivt 
partnerskab mellem EU og partnerlandenes 
regeringer og civilsamfund; understreger 
betydningen af at skabe programmer og 
støtte projekter, der åbner mulighed for 
kontakt mellem civilsamfund i EU og i 
tredjelande, og som styrker samfund 
igennem aktiv intern kontrol, som bør blive 
en vigtig støtte for de eksterne finansielle
instrumenter, der for øjeblikket er under 
revision; foreslår at skabe 
udvekslingsprogrammer eller åbne 
europæiske programmer for unge fra 
tredjelande;

Or. en

Ændringsforslag 112
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaiderec

Forslag til beslutning
Punkt 23
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. minder om den politiske lektie, der 
kunne uddrages af det arabiske forår, 
herunder nødvendigheden af at ændre 
tidligere politikker, der hovedsagelig var 
fokuseret på forbindelser med 
myndigheder, og etablere et effektivt 
partnerskab mellem EU og partnerlandenes 
regeringer og civilsamfund; understreger 
betydningen af at skabe programmer og 
støtte projekter, der åbner mulighed for 
kontakt mellem civilsamfund i EU og i 
tredjelande; opfordrer Kommissionen og 
EU-Udenrigstjenesten til at anvende den 
model for en institutionaliseret 
høringsmekanisme for civilsamfund, der 
indgår i frihandelsaftalen mellem EU og 
Sydkorea, som udgangspunkt for udvikling 
af endnu mere inkluderende mekanismer 
for alle aftaler; mener, at det centrale i EU's 
nye strategi er en styrkelse af samfund 
igennem aktiv intern kontrol med henblik 
på at understøtte deres evne til at deltage i 
den offentlige beslutningstagning og de 
demokratiske styringsprocesser; mener, at 
denne interne kontrol bør blive en vigtig 
støtte for de eksterne finansielle 
instrumenter, der for øjeblikket er under 
revision;

23. minder om den politiske lektie, der 
kunne uddrages af det arabiske forår, samt 
erfaringerne med landene i det østlige 
partnerskab såvel under som før 
overgangsperioden, herunder 
nødvendigheden af at ændre tidligere 
politikker, der hovedsagelig var fokuseret 
på forbindelser med myndigheder, og 
etablere et effektivt partnerskab mellem 
EU og partnerlandenes regeringer og 
civilsamfund; understreger i den
forbindelse betydningen af den
nyoprettede europæiske demokratifond i 
såvel EU, partnerlandene som de øvrige 
regioner; understreger betydningen af at 
skabe programmer og støtte projekter, der 
åbner mulighed for kontakt mellem 
civilsamfund i EU og i tredjelande; 
opfordrer Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten til at anvende den model 
for en institutionaliseret høringsmekanisme
for civilsamfund, der indgår i 
frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea, 
som udgangspunkt for udvikling af endnu 
mere inkluderende mekanismer for alle 
aftaler; mener, at det centrale i EU's nye 
strategi er en styrkelse af samfund igennem 
aktiv intern kontrol med henblik på at 
understøtte deres evne til at deltage i den 
offentlige beslutningstagning og de 
demokratiske styringsprocesser; mener, at 
denne interne kontrol bør blive en vigtig 
støtte for de eksterne finansielle 
instrumenter, der for øjeblikket er under 
revision;

Or. en

Ændringsforslag 113
Alexander Graf Lambsdorff, Tokia Saïfi

Forslag til beslutning
Punkt 23 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

23a. glæder sig over initiativer såsom den 
europæiske demokratifond og 
civilsamfundsfaciliteten, der øger EU-
støttens tilgængelighed, navnlig for 
civilsamfundsorganisationer, og som kan 
katalysere en mere strategisk og politisk 
EU-tilgang til demokratisering i form af 
en kontekstspecifik, fleksibel og rettidig 
støtte med henblik på at fremme 
partnerlandenes overgang til demokrati;

Or. en

Ændringsforslag 114
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Forslag til beslutning
Punkt 23 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23a. bemærker, at selv om det arabiske 
forår skulle fremme en demokratisk 
overgang, er der i mange tilfælde sket en 
forværring af religiøse mindretals 
friheder og rettigheder; fordømmer derfor 
på det skarpeste alle voldshandlinger mod 
kristne, jødiske, muslimske og andre 
trossamfund samt alle former for 
forskelsbehandling og intolerance på 
grundlag af religion og tro, hvad enten de 
er rettet mod religiøse, frafaldne eller 
ikketroende; understreger endnu en gang 
i overensstemmelse med sine tidligere 
beslutninger, at tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed er en grundlæggende 
frihedsrettighed;

Or. en
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Ændringsforslag 115
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. understreger, at disse begivenheder 
har vist, at EU med vilje lukker øjnene for 
de virkelige forhold i de samfund, der har 
oplevet det arabiske forår, herunder 
situationen for unge mennesker i de 
pågældende lande, hvilket tyder på, at det 
er nødvendigt at skabe 
udvekslingsprogrammer eller åbne 
europæiske programmer for unge fra de 
lande, der har oplevet det arabiske forår, 
og med afsæt i civilsamfundet at overveje 
årsagerne til og konsekvenserne af den 
manglende opmærksomhed på disse 
samfund; påpeger, at sådanne 
overvejelser kunne understøttes ved 
vedtagelse af en euro-arabisk 
ungdomskonvention;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 116
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. understreger, at disse begivenheder har 
vist, at EU med vilje lukker øjnene for de 
virkelige forhold i de samfund, der har 
oplevet det arabiske forår, herunder 
situationen for unge mennesker i de 
pågældende lande, hvilket tyder på, at det 
er nødvendigt at skabe 
udvekslingsprogrammer eller åbne 
europæiske programmer for unge fra de 
lande, der har oplevet det arabiske forår, og 

24. understreger, at disse begivenheder har 
vist, at EU med vilje lukker øjnene for de 
virkelige forhold i de samfund, der har 
oplevet det arabiske forår, herunder 
situationen for unge mennesker i de 
pågældende lande, hvilket tyder på, at det 
er nødvendigt at skabe 
udvekslingsprogrammer, at lette 
betingelserne for udstedelse af visum til 
de studerende eller yderligere åbne 



PE496.432v01-00 72/92 AM\913204DA.doc

DA

med afsæt i civilsamfundet at overveje 
årsagerne til og konsekvenserne af den 
manglende opmærksomhed på disse
samfund; påpeger, at sådanne overvejelser 
kunne understøttes ved vedtagelse af en 
euro-arabisk ungdomskonvention;

europæiske programmer for unge fra de 
lande, der har oplevet det arabiske forår, og 
med afsæt i civilsamfundet at overveje 
årsagerne til og konsekvenserne af den 
manglende opmærksomhed på disse
samfunds problemer, særlig økonomiske 
og sociale problemer; påpeger, at sådanne 
overvejelser kunne understøttes ved 
vedtagelse af en euro-arabisk 
ungdomskonvention;

Or. fr

Ændringsforslag 117
Tokia Saïfi

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. understreger, at disse begivenheder 
har vist, at EU med vilje lukker øjnene for
de virkelige forhold i de samfund, der har 
oplevet det arabiske forår, herunder 
situationen for unge mennesker i de 
pågældende lande, hvilket tyder på, at det 
er nødvendigt at skabe
udvekslingsprogrammer eller åbne 
europæiske programmer for unge fra de 
lande, der har oplevet det arabiske forår, 
og med afsæt i civilsamfundet at overveje
årsagerne til og konsekvenserne af den 
manglende opmærksomhed på disse 
samfund; påpeger, at sådanne 
overvejelser kunne understøttes ved 
vedtagelse af en euro-arabisk 
ungdomskonvention;

24. glæder sig over EU's vilje til at ændre 
sit syn på de virkelige forhold i de 
samfund, der har oplevet det arabiske forår, 
herunder situationen for unge mennesker, 
som er udsat for massearbejdsløshed og 
manglende fremtidsudsigter i deres land; 
understreger, at det er nødvendigt at styrke 
de igangværende projekter og
udvekslingsprogrammer, særlig inden for 
rammerne af Middelhavsunionen; 
opfordrer til at overveje at vedtage en 
euro-arabisk ungdomskonvention;

Or. fr

Ændringsforslag 118
Inese Vaidere, Andrzej Grzyb
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Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. understreger, at disse begivenheder har 
vist, at EU med vilje lukker øjnene for de 
virkelige forhold i de samfund, der har 
oplevet det arabiske forår, herunder
situationen for unge mennesker i de 
pågældende lande, hvilket tyder på, at det 
er nødvendigt at skabe
udvekslingsprogrammer eller åbne 
europæiske programmer for unge fra de 
lande, der har oplevet det arabiske forår, 
og med afsæt i civilsamfundet at overveje 
årsagerne til og konsekvenserne af den 
manglende opmærksomhed på disse 
samfund; påpeger, at sådanne overvejelser 
kunne understøttes ved vedtagelse af en 
euro-arabisk ungdomskonvention;

24. understreger behovet for at øge støtten 
til mellemfolkelig udveksling med de øst-
og sydeuropæiske nabolande, herunder 
unge mennesker, hvilket kan ske gennem
udvekslingsprogrammer eller åbne 
europæiske programmer for unge i 
nabolandene; påpeger, at indførelsen af 
ungdomskonventioner kan bidrage til at 
skabe en tættere forbindelse mellem unge 
i nabolandene;

Or. en

Ændringsforslag 119
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. understreger, at disse begivenheder har 
vist, at EU med vilje lukker øjnene for de 
virkelige forhold i de samfund, der har 
oplevet det arabiske forår, herunder 
situationen for unge mennesker i de 
pågældende lande, hvilket tyder på, at det 
er nødvendigt at skabe 
udvekslingsprogrammer eller åbne 
europæiske programmer for unge fra de 
lande, der har oplevet det arabiske forår, og 
med afsæt i civilsamfundet at overveje 
årsagerne til og konsekvenserne af den 
manglende opmærksomhed på disse 
samfund; påpeger, at sådanne overvejelser 

24. understreger, at disse begivenheder har 
vist, at EU med vilje lukker øjnene for de 
virkelige forhold i de samfund, der har 
oplevet det arabiske forår, herunder 
situationen for unge mennesker i de 
pågældende lande, hvilket tyder på, at det 
er nødvendigt at skabe 
udvekslingsprogrammer eller åbne 
europæiske programmer for unge fra de 
lande, der har oplevet det arabiske forår, og 
med afsæt i civilsamfundet at overveje 
årsagerne til og konsekvenserne af den 
manglende opmærksomhed på disse 
samfund; påpeger, at sådanne overvejelser 
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kunne understøttes ved vedtagelse af en 
euro-arabisk ungdomskonvention;

kunne understøttes ved vedtagelse af en
euro-arabisk ungdomskonvention;
understreger, at stærke forbindelser med 
civilsamfundene i landene i det østlige 
partnerskab, som bl.a. er skabt gennem 
udvekslingsprogrammer, 
praktikantophold i EU og EU-
medlemsstaternes institutioner og 
stipendier til europæiske universiteter, er 
afgørende for disse landes fremtidige 
udvikling og konsolidering af demokrati;

Or. en

Ændringsforslag 120
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. understreger, at disse begivenheder har 
vist, at EU med vilje lukker øjnene for de 
virkelige forhold i de samfund, der har 
oplevet det arabiske forår, herunder 
situationen for unge mennesker i de 
pågældende lande, hvilket tyder på, at det 
er nødvendigt at skabe
udvekslingsprogrammer eller åbne 
europæiske programmer for unge fra de 
lande, der har oplevet det arabiske forår,
og med afsæt i civilsamfundet at overveje 
årsagerne til og konsekvenserne af den 
manglende opmærksomhed på disse 
samfund; påpeger, at sådanne overvejelser
kunne understøttes ved vedtagelse af en
euro-arabisk ungdomskonvention;

24. understreger, at begivenhederne fra 
2011 tydeliggør manglen ved EU's 
politikker i regionen, herunder situationen 
for unge mennesker, som bør forbedres i
form af udvekslingsprogrammer eller åbne 
europæiske programmer for unge fra
regionen, og ved at lade civilsamfundet 
overveje årsagerne til og konsekvenserne 
af den manglende opmærksomhed på disse 
samfund; påpeger, at en sådan overvejelse
kunne understøttes ved vedtagelse af en
Euro-MENA ungdomskonvention/Euro-
Middelhavs-ungdomskonvention;

Or. en

Ændringsforslag 121
Mikael Gustafsson
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
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Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. understreger, at situationen for 
kvinder i landene i det arabiske forår ofte 
er afgørende for at vurdere fremskridt 
med hensyn til demokrati og 
menneskerettigheder, og at sikringen af 
kvinders rettigheder bør være en 
væsentlig del af EU's indsats i disse 
lande; minder ligeledes om, at demokrati 
indebærer kvinders fulde deltagelse i det 
offentlige liv som fastsat i internationale 
og regionale instrumenter såsom 
protokollen til det afrikanske charter om 
menneskerettigheder og folkets 
rettigheder vedrørende kvinders 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 122
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. understreger betydningen af de 
nationale menneskerettighedsinstitutioner 
og samarbejdet mellem disse organer i EU 
og nabolandene; glæder sig over 
initiativer, som sigter mod at overføre god 
praksis, koordinere og fremme 
samarbejdet mellem EU og 
naboskabslandenes nationale 
menneskerettighedsinstitutioner, såsom 
programmet for samarbejde mellem 
ombudsmænd fra østlige 
partnerskabslande 2009-2013, der blev 
oprettet af de polske og franske 
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ombudsmænd med henblik på at øge 
kapaciteten hos ombudsmandskontorerne, 
regeringsorganer og ngo'er i de østlige 
partnerskabslande for at beskytte 
individuelle rettigheder og opbygge 
demokratiske stater, som bygger på 
retsstatens principper; understreger, at 
sådanne tiltag skal koordineres inden for 
EU, og at EU-institutionerne skal trække 
på de erfaringer, der opnås i denne 
forbindelse; understreger behovet for at 
tilskynde til oprettelse af nationale 
menneskerettighedsinstitutioner i de 
nabolande, der endnu ikke har indført 
disse i retssystemerne;

Or. en

Ændringsforslag 123
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. kræver, at den højtstående repræsentant 
og Kommissionen gennemfører den nye 
europæiske naboskabspolitik med 
overbevisning og lægger lige stor vægt på 
princippet om, at der gives flere midler for 
flere reformer, og princippet om, at færre 
reformer giver færre midler; mener, at 
lande, der klart vurderes ikke at gøre 
fremskridt med hensyn til grundlæggende 
demokrati, bør få at føle, at EU's støtte 
reduceres i overensstemmelse med denne 
politiks mål; finder det foruroligende, at 
gamle holdninger, der indebærer 
overdrevne politiske belønninger for tiltag 
fra partnerlandenes side, som ikke bidrager 
til opfyldelse af målene, lever videre,

25. noterer sig, at den højtstående 
repræsentant og Kommissionen 
gennemfører den nye europæiske 
naboskabspolitik og lægger vægt på 
princippet om, at der gives flere midler for 
flere reformer, og princippet om, at færre 
reformer giver færre midler; mener, at 
lande, der klart vurderes ikke at gøre 
fremskridt med hensyn til grundlæggende 
demokrati, bør få at føle, at EU's støtte 
reduceres i overensstemmelse med denne 
politiks mål, især når de krænker visse 
grundlæggende principper på dette 
område; finder det foruroligende, at gamle 
holdninger, der indebærer overdrevne 
politiske belønninger for tiltag fra 
partnerlandenes side, som ikke bidrager til 
opfyldelse af målene, lever videre,

Or. fr
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Ændringsforslag 124
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. kræver, at den højtstående repræsentant 
og Kommissionen gennemfører den nye 
europæiske naboskabspolitik med 
overbevisning og lægger lige stor vægt på 
princippet om, at der gives flere midler for 
flere reformer, og princippet om, at færre 
reformer giver færre midler; mener, at 
lande, der klart vurderes ikke at gøre 
fremskridt med hensyn til grundlæggende 
demokrati, bør få at føle, at EU's støtte 
reduceres i overensstemmelse med denne 
politiks mål; finder det foruroligende, at 
gamle holdninger, der indebærer 
overdrevne politiske belønninger for tiltag 
fra partnerlandenes side, som ikke bidrager 
til opfyldelse af målene, lever videre,

25. kræver, at den højtstående repræsentant 
og Kommissionen gennemfører den nye 
europæiske naboskabspolitik med 
overbevisning og lægger lige stor vægt på 
princippet om, at der gives flere midler for 
flere reformer, og princippet om, at færre 
reformer giver færre midler; mener, at 
lande, der klart vurderes ikke at gøre 
fremskridt med hensyn til grundlæggende 
demokrati, bør få at føle, at EU's støtte 
reduceres i overensstemmelse med denne 
politiks mål, navnlig hvis (og med særlig 
vægt på) centrale grundlæggende 
rettigheder såsom ytringsfrihed, 
religionsfrihed, trosfrihed, 
forsamlingsfrihed og foreningsfrihed 
mangler eller nægtes; finder det 
foruroligende, at gamle holdninger, der 
indebærer overdrevne politiske belønninger 
for tiltag fra partnerlandenes side, som ikke 
bidrager til opfyldelse af målene, lever 
videre,

Or. en

Ændringsforslag 125
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. kræver, at den højtstående repræsentant 
og Kommissionen gennemfører den nye 
europæiske naboskabspolitik med 

25. kræver, at den højtstående repræsentant 
og Kommissionen gennemfører den nye 
europæiske naboskabspolitik med 
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overbevisning og lægger lige stor vægt på 
princippet om, at der gives flere midler for 
flere reformer, og princippet om, at færre 
reformer giver færre midler; mener, at 
lande, der klart vurderes ikke at gøre 
fremskridt med hensyn til grundlæggende 
demokrati, bør få at føle, at EU's støtte 
reduceres i overensstemmelse med denne 
politiks mål; finder det foruroligende, at 
gamle holdninger, der indebærer 
overdrevne politiske belønninger for tiltag 
fra partnerlandenes side, som ikke bidrager 
til opfyldelse af målene, lever videre,

overbevisning og lægger lige stor vægt på 
princippet om, at der gives flere midler for 
flere reformer; mener, at lande, der klart 
vurderes ikke at gøre fremskridt med 
hensyn til grundlæggende demokrati, bør 
få at føle, at EU's støtte reduceres i 
overensstemmelse med denne politiks mål;
finder det foruroligende, at gamle 
holdninger, der indebærer overdrevne 
politiske belønninger for tiltag fra 
partnerlandenes side, som ikke bidrager til 
opfyldelse af målene, lever videre,

Or. en

Ændringsforslag 126
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. kræver, at den højtstående repræsentant 
og Kommissionen gennemfører den nye 
europæiske naboskabspolitik med 
overbevisning og lægger lige stor vægt på 
princippet om, at der gives flere midler for 
flere reformer, og princippet om, at færre 
reformer giver færre midler; mener, at 
lande, der klart vurderes ikke at gøre 
fremskridt med hensyn til grundlæggende 
demokrati, bør få at føle, at EU's støtte 
reduceres i overensstemmelse med denne 
politiks mål; finder det foruroligende, at 
gamle holdninger, der indebærer 
overdrevne politiske belønninger for tiltag 
fra partnerlandenes side, som ikke bidrager 
til opfyldelse af målene, lever videre,

25. kræver, at den højtstående repræsentant 
og Kommissionen gennemfører den nye 
europæiske naboskabspolitik med 
overbevisning og lægger lige stor vægt på 
princippet om, at der gives flere midler for 
flere reformer, og princippet om, at færre 
reformer giver færre midler; mener, at 
lande, der klart vurderes ikke at gøre 
fremskridt med hensyn til dybt forankrede 
institutionelle og sociale forandringer 
med særlig vægt på retsstaten, bør få at 
føle, at EU's støtte reduceres i 
overensstemmelse med denne politiks mål;
finder det foruroligende, at gamle 
holdninger, der indebærer overdrevne 
politiske belønninger for tiltag fra 
partnerlandenes side, som ikke bidrager til 
opfyldelse af målene, lever videre,

Or. en
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Ændringsforslag 127
Tokia Saïfi

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. kræver, at den højtstående 
repræsentant og Kommissionen 
gennemfører den nye europæiske 
naboskabspolitik med overbevisning og 
lægger lige stor vægt på princippet om, at 
der gives flere midler for flere reformer, og 
princippet om, at færre reformer giver 
færre midler; mener, at lande, der klart 
vurderes ikke at gøre fremskridt med 
hensyn til grundlæggende demokrati, bør 
få at føle, at EU's støtte reduceres i 
overensstemmelse med denne politiks mål;
finder det foruroligende, at gamle 
holdninger, der indebærer overdrevne 
politiske belønninger for tiltag fra
partnerlandenes side, som ikke bidrager til 
opfyldelse af målene, lever videre,

25. kræver, at den nye europæiske 
naboskabspolitik gennemføres; glæder sig 
over den højtstående repræsentants og 
Kommissionens bestræbelser på at lægge
vægt på princippet om, at der gives flere 
midler for flere reformer, i 
overensstemmelse med denne politiks mål;
understreger dog, at det er nødvendigt at 
præcisere kriterierne for vurdering af
partnerlandenes fremskridt;

Or. fr

Ændringsforslag 128
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 25 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25a. mener, at EU ikke må glemme sit 
ansvar i den økonomiske, sociale og 
politiske situation, som har ført til 
folkelige opstande i de lande, der har 
oplevet det arabiske forår, og bør hjælpe 
disse landes institutioner med at foretage 
en gennemgang af de udenlandske 
tilgodehavender, og navnlig af de 
europæiske tilgodehavender, for at 
kortlægge den uretmæssige del af denne 
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gæld, som ikke er kommet befolkningen 
til gode, og sætte alt i værk for, at denne 
del hurtigt annulleres; nærer en særlig 
bekymring med hensyn til kontinuiteten i 
retningslinjerne for partnerskaberne i 
forbindelse med de tidligere drøftelser, 
specielt hvad angår fastholdelsen i de 
nuværende forhandlinger af 
bestemmelser om en liberalisering af 
tjenester i landbrugssektoren og offentlige 
tjenester, som det navnlig er tilfældet i 
Tunesien;

Or. fr

Ændringsforslag 129
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. glæder sig over initiativet til at begynde 
at basere udviklingspolitikken på
rettigheder, men bemærker, at en sådan 
strategi skal tage udgangspunkt i 
menneskerettighedernes udelelighed, og er 
af den faste overbevisning, at 
samarbejdsmålene bør koncentreres om 
mennesker snarere end regeringer; 
understreger, at sammenhæng i EU's 
udviklingspolitik i denne forbindelse skal 
forstås som et bidrag til fuldstændig 
opfyldelse af menneskerettighedsrelaterede 
mål, således at de forskellige EU-politikker 
ikke undergraver hinanden i denne 
henseende;

26. glæder sig over initiativet til at begynde 
at basere udviklingspolitikken på
menneskerettigheder, men bemærker, at 
en sådan strategi skal tage udgangspunkt i 
menneskerettighedernes udelelighed, og er 
af den faste overbevisning, at 
samarbejdsmålene bør koncentreres om 
mennesker snarere end regeringer; 
understreger, at sammenhæng i EU's 
udviklingspolitik i denne forbindelse skal 
forstås som et bidrag til fuldstændig 
opfyldelse af menneskerettighedsrelaterede 
mål, således at de forskellige EU-politikker 
ikke undergraver hinanden i denne 
henseende;

Or. en

Ændringsforslag 130
Marie-Christine Vergiat
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Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. glæder sig over initiativet til at begynde 
at basere udviklingspolitikken på 
rettigheder, men bemærker, at en sådan 
strategi skal tage udgangspunkt i 
menneskerettighedernes udelelighed, og er 
af den faste overbevisning, at 
samarbejdsmålene bør koncentreres om 
mennesker snarere end regeringer; 
understreger, at sammenhæng i EU's 
udviklingspolitik i denne forbindelse skal 
forstås som et bidrag til fuldstændig 
opfyldelse af menneskerettighedsrelaterede 
mål, således at de forskellige EU-politikker 
ikke undergraver hinanden i denne 
henseende;

26. glæder sig over initiativet til at begynde 
at basere udviklingspolitikken på 
rettigheder, men bemærker, at en sådan 
strategi skal tage udgangspunkt i 
menneskerettighedernes udelelighed, og er 
af den faste overbevisning, at 
samarbejdsmålene bør koncentreres om 
mennesker og befolkningens velfærd
snarere end regeringer; understreger, at 
sammenhæng i EU's udviklingspolitik i 
denne forbindelse skal forstås som et 
bidrag til fuldstændig opfyldelse af 
menneskerettighedsrelaterede mål, således 
at de forskellige EU-politikker ikke 
undergraver hinanden i denne henseende;

Or. fr

Ændringsforslag 131
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Punkt 26 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26a. glæder sig over initiativet "EU Aid 
Volunteers", der i perioden 2014-2020 vil 
give omkring 10 000 europæere mulighed 
for at deltage i humanitære operationer i 
hele verden, hvor der er mest behov for 
bistand, og vise europæisk solidaritet ved 
at yde praktisk bistand til samfund, som er 
ramt af naturkatastrofer eller 
menneskeskabte katastrofer;

Or. en
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Ændringsforslag 132
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. er af den opfattelse, at EU's strategiske 
ramme for menneskerettigheder og 
demokrati og den ledsagende 
handlingsplan er af særlig stor betydning, 
da den er udtryk for en fælles forpligtelse 
indgået af den højtstående repræsentant, 
Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne; 
glæder sig over, at Parlamentets førende 
position i bestræbelserne på at fremme 
menneskerettigheder og demokrati 
anerkendes; forventer, at Parlamentet 
inddrages på behørig vis i gennemførelsen 
af handlingsplanen, bl.a. igennem 
drøftelser i kontaktgruppen om 
menneskerettigheder, således at 
bestræbelserne kan samles;

27. er af den opfattelse, at EU's strategiske 
ramme for menneskerettigheder og 
demokrati og den ledsagende 
handlingsplan er af særlig stor betydning, 
da den er udtryk for en fælles forpligtelse 
indgået af den højtstående repræsentant, 
Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne; 
glæder sig over, at Parlamentets førende 
position i bestræbelserne på at fremme 
menneskerettigheder og demokrati 
anerkendes; forventer, at Parlamentet 
inddrages på behørig vis i gennemførelsen 
af handlingsplanen, bl.a. igennem 
drøftelser i kontaktgruppen om 
menneskerettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 133
Elmar Brok

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. er af den opfattelse, at EU's strategiske 
ramme for menneskerettigheder og 
demokrati og den ledsagende 
handlingsplan er af særlig stor betydning, 
da den er udtryk for en fælles forpligtelse 
indgået af den højtstående repræsentant, 
Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne; 
glæder sig over, at Parlamentets førende 
position i bestræbelserne på at fremme 
menneskerettigheder og demokrati 
anerkendes; forventer, at Parlamentet 

27. er af den opfattelse, at EU's strategiske 
ramme for menneskerettigheder og 
demokrati og den ledsagende 
handlingsplan er af særlig stor betydning, 
da den er udtryk for en fælles forpligtelse 
indgået af den højtstående repræsentant, 
Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne; 
glæder sig over, at Parlamentets førende 
position i bestræbelserne på at fremme 
menneskerettigheder og demokrati 
anerkendes; forventer, at Parlamentet 
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inddrages på behørig vis i gennemførelsen 
af handlingsplanen, bl.a. igennem 
drøftelser i kontaktgruppen om 
menneskerettigheder, således at 
bestræbelserne kan samles;

inddrages på behørig vis i gennemførelsen 
af handlingsplanen, bl.a. igennem 
drøftelser i en kontaktgruppe i 
Udenrigsudvalget og Underudvalget om 
Menneskerettigheder, således at 
bestræbelserne kan samles;

Or. en

Ændringsforslag 134
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. forpligter sig til at sikre en mere 
systematisk opfølgning af sine beslutninger 
om menneskerettigheder og individuelle 
menneskerettighedssager med støtte fra 
den nyoprettede menneskerettighedsenhed 
og anbefaler et øget samarbejde mellem
Underudvalget om Menneskerettigheder 
og Budgetkontroludvalget samt med 
Revisionsretten med henblik på at sikre, at 
EU afsætter tilstrækkelig finansielle 
midler til opfyldelse af målene for 
strategirevisionen;

29. forpligter sig til at sikre en mere 
systematisk opfølgning af sine beslutninger 
om menneskerettigheder og individuelle 
menneskerettighedssager med støtte fra 
den nyoprettede menneskerettighedsenhed 
og anbefaler et øget samarbejde mellem
Europa-Parlamentets forskellige udvalg;

Or. en

Ændringsforslag 135
Rui Tavares

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. forpligter sig til at sikre en mere
systematisk opfølgning af sine beslutninger 
om menneskerettigheder og individuelle 
menneskerettighedssager med støtte fra 

29. forpligter sig til at sikre en mere 
systematisk opfølgning af sine beslutninger 
om menneskerettigheder og individuelle 
menneskerettighedssager gennem en 



PE496.432v01-00 84/92 AM\913204DA.doc

DA

den nyoprettede menneskerettighedsenhed 
og anbefaler et øget samarbejde mellem 
Underudvalget om Menneskerettigheder og 
Budgetkontroludvalget samt med 
Revisionsretten med henblik på at sikre, at 
EU afsætter tilstrækkelig finansielle midler 
til opfyldelse af målene for 
strategirevisionen;

opfølgningsmekanisme med støtte fra den 
nyoprettede menneskerettighedsenhed og 
anbefaler et øget samarbejde mellem 
Underudvalget om Menneskerettigheder og 
Budgetkontroludvalget samt med 
Revisionsretten med henblik på at sikre, at 
EU afsætter tilstrækkelig finansielle midler 
til opfyldelse af målene for 
strategirevisionen;

Or. en

Ændringsforslag 136
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. forpligter sig til at sikre en mere 
systematisk opfølgning af sine beslutninger 
om menneskerettigheder og individuelle 
menneskerettighedssager med støtte fra 
den nyoprettede menneskerettighedsenhed 
og anbefaler et øget samarbejde mellem 
Underudvalget om Menneskerettigheder og 
Budgetkontroludvalget samt med 
Revisionsretten med henblik på at sikre, at 
EU afsætter tilstrækkelig finansielle midler 
til opfyldelse af målene for 
strategirevisionen;

29. forpligter sig til at sikre en mere 
systematisk opfølgning af sine beslutninger 
om menneskerettigheder og individuelle 
menneskerettighedssager gennem en 
opfølgningsmekanisme med støtte fra den 
nyoprettede menneskerettighedsenhed og 
anbefaler et øget samarbejde mellem 
Underudvalget om Menneskerettigheder og 
Budgetkontroludvalget samt med 
Revisionsretten med henblik på at sikre, at 
EU afsætter tilstrækkelig finansielle midler 
til opfyldelse af målene for 
strategirevisionen;

Or. en

Ændringsforslag 137
Elmar Brok

Forslag til beslutning
Punkt 29
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. forpligter sig til at sikre en mere 
systematisk opfølgning af sine beslutninger 
om menneskerettigheder og individuelle 
menneskerettighedssager med støtte fra 
den nyoprettede menneskerettighedsenhed 
og anbefaler et øget samarbejde mellem 
Underudvalget om Menneskerettigheder og
Budgetkontroludvalget samt med 
Revisionsretten med henblik på at sikre, at 
EU afsætter tilstrækkelig finansielle midler 
til opfyldelse af målene for 
strategirevisionen;

29. forpligter sig til at sikre en mere 
systematisk opfølgning af sine beslutninger 
om menneskerettigheder og individuelle 
menneskerettighedssager med støtte fra 
den nyoprettede menneskerettighedsenhed 
og anbefaler et øget samarbejde mellem 
Underudvalget om Menneskerettigheder og
Budgetudvalget samt med Revisionsretten 
med henblik på at sikre, at EU afsætter 
tilstrækkelig finansielle midler til 
opfyldelse af målene for strategirevisionen;

Or. en

Ændringsforslag 138
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. anbefaler, at Parlamentet forbedrer sine 
egne procedurer i forbindelse med 
menneskerettighedsspørgsmål, bl.a. 
igennem en revision af retningslinjerne til 
Parlamentets interparlamentariske 
delegationer vedrørende fremme af 
menneskerettigheder og demokrati; mener, 
at hver af Parlamentets stående 
delegationer bør have et medlem valgt 
blandt formanden og næstformændene, 
som har den særlige opgave at overvåge 
menneskerettighedsområdet i den 
pågældende region eller det pågældende 
land, og at de udpegede personer 
regelmæssigt bør aflægge beretning til 
Parlamentets Underudvalg om 
Menneskerettigheder; understreger 
nødvendigheden af en revision af 
modellen for plenardebatter om tilfælde af 
krænkelse af menneskerettigheder, 

30. anbefaler, at Parlamentet forbedrer sine 
egne procedurer i forbindelse med 
menneskerettighedsspørgsmål, bl.a. 
igennem en revision af retningslinjerne til 
Parlamentets interparlamentariske 
delegationer vedrørende fremme af 
menneskerettigheder og demokrati; mener, 
at hver af Parlamentets stående 
delegationer på mission i et land med en 
bekymrende menneskerettighedssituation
bør have medlemmer, som har den særlige 
opgave at rejse 
menneskerettighedsspørgsmål i den 
pågældende region eller det pågældende 
land, og at disse medlemmer bør aflægge 
beretning til Parlamentets Underudvalg om 
Menneskerettigheder; understreger 
nødvendigheden af at tillade plenardebatter 
om tilfælde af krænkelse af 
menneskerettigheder med deltagelse af 
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demokrati og retsstat med henblik på at 
sikre hyppigere drøftelser med deltagelse 
af flere medlemmer, større lydhørhed over 
for menneskerettighedskrænkelser og andre 
uforudsete begivenheder på stedet og større 
kapacitet til opfølgning af tidligere debatter 
og beslutninger;

flere medlemmer, større lydhørhed over for 
menneskerettighedskrænkelser og andre 
uforudsete begivenheder på stedet og større 
kapacitet til opfølgning af tidligere debatter 
og beslutninger;

Or. en

Ændringsforslag 139
Elisabeth Jeggle

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. anbefaler, at Parlamentet forbedrer sine 
egne procedurer i forbindelse med 
menneskerettighedsspørgsmål, bl.a. 
igennem en revision af retningslinjerne til 
Parlamentets interparlamentariske 
delegationer vedrørende fremme af 
menneskerettigheder og demokrati; mener, 
at hver af Parlamentets stående 
delegationer bør have et medlem valgt 
blandt formanden og næstformændene, 
som har den særlige opgave at overvåge 
menneskerettighedsområdet i den 
pågældende region eller det pågældende 
land, og at de udpegede personer 
regelmæssigt bør aflægge beretning til 
Parlamentets Underudvalg om 
Menneskerettigheder; understreger 
nødvendigheden af en revision af
modellen for plenardebatter om tilfælde af 
krænkelse af menneskerettigheder, 
demokrati og retsstat med henblik på at 
sikre hyppigere drøftelser med deltagelse 
af flere medlemmer, større lydhørhed over 
for menneskerettighedskrænkelser og 
andre uforudsete begivenheder på stedet 
og større kapacitet til opfølgning af 
tidligere debatter og beslutninger;

30. anbefaler, at Parlamentet forbedrer sine 
egne procedurer i forbindelse med 
menneskerettighedsspørgsmål, bl.a. 
igennem en revision af retningslinjerne til 
Parlamentets interparlamentariske 
delegationer vedrørende fremme af 
menneskerettigheder og demokrati under 
hensyntagen til, at Parlamentets arbejde er 
baseret på enighed mellem de politiske 
grupper; glæder sig over modellen for 
plenardebatter om tilfælde af krænkelse af 
menneskerettigheder, demokrati og retsstat
og understreger behovet for en 
omfattende opfølgning af tidligere debatter 
og beslutninger;
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Or. en

Ændringsforslag 140
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. anbefaler, at Parlamentet forbedrer sine 
egne procedurer i forbindelse med 
menneskerettighedsspørgsmål, bl.a. 
igennem en revision af retningslinjerne til
Parlamentets interparlamentariske 
delegationer vedrørende fremme af 
menneskerettigheder og demokrati; mener, 
at hver af Parlamentets stående 
delegationer bør have et medlem valgt 
blandt formanden og næstformændene, 
som har den særlige opgave at overvåge 
menneskerettighedsområdet i den 
pågældende region eller det pågældende 
land, og at de udpegede personer 
regelmæssigt bør aflægge beretning til 
Parlamentets Underudvalg om 
Menneskerettigheder; understreger 
nødvendigheden af en revision af modellen 
for plenardebatter om tilfælde af krænkelse 
af menneskerettigheder, demokrati og 
retsstat med henblik på at sikre hyppigere 
drøftelser med deltagelse af flere 
medlemmer, større lydhørhed over for 
menneskerettighedskrænkelser og andre 
uforudsete begivenheder på stedet og større 
kapacitet til opfølgning af tidligere debatter 
og beslutninger;

30. anbefaler, at Parlamentet forbedrer sine 
egne procedurer i forbindelse med 
menneskerettighedsspørgsmål og øger 
indsatsen med hensyn til effektivt at 
integrere menneskerettigheder i sine egne 
strukturer og processer for at sikre, at 
menneskerettigheder og demokrati er 
centrale elementer i Parlamentets 
foranstaltninger og politikker, bl.a. 
igennem en revision af retningslinjerne til 
Parlamentets interparlamentariske 
delegationer vedrørende fremme af 
menneskerettigheder og demokrati; mener, 
at hver af Parlamentets stående 
delegationer bør have et medlem valgt 
blandt formanden og næstformændene, 
som har den særlige opgave at overvåge 
menneskerettighedsområdet i den 
pågældende region eller det pågældende 
land, og at de udpegede personer 
regelmæssigt bør aflægge beretning til 
Parlamentets Underudvalg om 
Menneskerettigheder; opfordrer til at 
forbedre samarbejdet om 
menneskerettighedsspørgsmål med EU's 
nationale parlamenter; understreger 
nødvendigheden af en revision af modellen 
for plenardebatter om tilfælde af krænkelse 
af menneskerettigheder, demokrati og 
retsstat med henblik på at sikre hyppigere 
drøftelser med deltagelse af flere 
medlemmer, strukturerede høringer af 
civilsamfundet under udarbejdelsen,
større lydhørhed over for 
menneskerettighedskrænkelser og andre 
uforudsete begivenheder på stedet og større 
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kapacitet til opfølgning af tidligere debatter 
og beslutninger;

Or. en

Ændringsforslag 141
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. anbefaler, at Parlamentet forbedrer sine 
egne procedurer i forbindelse med 
menneskerettighedsspørgsmål, bl.a. 
igennem en revision af retningslinjerne til 
Parlamentets interparlamentariske 
delegationer vedrørende fremme af 
menneskerettigheder og demokrati; mener, 
at hver af Parlamentets stående 
delegationer bør have et medlem valgt 
blandt formanden og næstformændene, 
som har den særlige opgave at overvåge 
menneskerettighedsområdet i den 
pågældende region eller det pågældende 
land, og at de udpegede personer 
regelmæssigt bør aflægge beretning til 
Parlamentets Underudvalg om 
Menneskerettigheder; understreger 
nødvendigheden af en revision af modellen 
for plenardebatter om tilfælde af krænkelse 
af menneskerettigheder, demokrati og 
retsstat med henblik på at sikre hyppigere 
drøftelser med deltagelse af flere 
medlemmer, større lydhørhed over for 
menneskerettighedskrænkelser og andre 
uforudsete begivenheder på stedet og større 
kapacitet til opfølgning af tidligere debatter 
og beslutninger;

30. anbefaler, at Parlamentet forbedrer sine 
egne procedurer i forbindelse med 
menneskerettighedsspørgsmål, bl.a. 
igennem en revision af retningslinjerne til 
Parlamentets interparlamentariske 
delegationer vedrørende fremme af 
menneskerettigheder og demokrati; mener, 
at hver af Parlamentets stående 
delegationer bør have et medlem valgt 
blandt formanden og næstformændene, 
som har den særlige opgave at overvåge 
menneskerettighedsområdet i den 
pågældende region eller det pågældende 
land, og at de udpegede personer 
regelmæssigt bør aflægge beretning til 
Parlamentets Underudvalg om 
Menneskerettigheder; opfordrer til at 
forbedre samarbejdet om 
menneskerettighedsspørgsmål med EU's 
nationale parlamenter; understreger 
nødvendigheden af en revision af modellen 
for plenardebatter om tilfælde af krænkelse 
af menneskerettigheder, demokrati og 
retsstat med henblik på at sikre hyppigere 
drøftelser med deltagelse af flere 
medlemmer, større lydhørhed over for 
menneskerettighedskrænkelser og andre 
uforudsete begivenheder på stedet og større 
kapacitet til opfølgning af tidligere debatter 
og beslutninger;

Or. en
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Ændringsforslag 142
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere, Eduard Kukan, Kinga Gál

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. anbefaler, at Parlamentet forbedrer sine 
egne procedurer i forbindelse med 
menneskerettighedsspørgsmål, bl.a. 
igennem en revision af retningslinjerne til 
Parlamentets interparlamentariske 
delegationer vedrørende fremme af 
menneskerettigheder og demokrati; mener, 
at hver af Parlamentets stående 
delegationer bør have et medlem valgt 
blandt formanden og næstformændene, 
som har den særlige opgave at overvåge 
menneskerettighedsområdet i den 
pågældende region eller det pågældende 
land, og at de udpegede personer 
regelmæssigt bør aflægge beretning til 
Parlamentets Underudvalg om 
Menneskerettigheder; understreger 
nødvendigheden af en revision af modellen 
for plenardebatter om tilfælde af krænkelse 
af menneskerettigheder, demokrati og 
retsstat med henblik på at sikre hyppigere 
drøftelser med deltagelse af flere 
medlemmer, større lydhørhed over for 
menneskerettighedskrænkelser og andre 
uforudsete begivenheder på stedet og større 
kapacitet til opfølgning af tidligere debatter 
og beslutninger;

30. anbefaler, at Parlamentet forbedrer sine 
egne procedurer i forbindelse med 
menneskerettighedsspørgsmål, bl.a. 
igennem en revision af retningslinjerne til 
Parlamentets interparlamentariske 
delegationer vedrørende fremme af 
menneskerettigheder og demokrati; mener, 
at hver af Parlamentets stående 
delegationer bør have et medlem valgt 
blandt formanden og næstformændene, 
som har den særlige opgave at overvåge 
menneskerettighedsområdet i den 
pågældende region eller det pågældende 
land, og at de udpegede personer 
regelmæssigt bør aflægge beretning til 
Parlamentets Underudvalg om 
Menneskerettigheder; understreger 
nødvendigheden af en revision af modellen 
for plenardebatter om tilfælde af krænkelse 
af menneskerettigheder, demokrati og 
retsstat med henblik på at sikre hyppigere 
drøftelser med deltagelse af flere 
medlemmer, større lydhørhed over for 
menneskerettighedskrænkelser og andre 
uforudsete begivenheder på stedet og større 
kapacitet til opfølgning af tidligere debatter 
og beslutninger; opfordrer Europa-
Parlamentet og de øvrige EU-institutioner 
til i højere grad at gøre brug af 
Sakharovprisnetværket;

Or. en

Ændringsforslag 143
Rui Tavares
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Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. anbefaler, at Parlamentet forbedrer sine 
egne procedurer i forbindelse med 
menneskerettighedsspørgsmål, bl.a. 
igennem en revision af retningslinjerne til 
Parlamentets interparlamentariske 
delegationer vedrørende fremme af 
menneskerettigheder og demokrati; mener, 
at hver af Parlamentets stående 
delegationer bør have et medlem valgt 
blandt formanden og næstformændene, 
som har den særlige opgave at overvåge 
menneskerettighedsområdet i den 
pågældende region eller det pågældende 
land, og at de udpegede personer 
regelmæssigt bør aflægge beretning til 
Parlamentets Underudvalg om 
Menneskerettigheder; understreger 
nødvendigheden af en revision af modellen 
for plenardebatter om tilfælde af krænkelse 
af menneskerettigheder, demokrati og 
retsstat med henblik på at sikre hyppigere 
drøftelser med deltagelse af flere 
medlemmer, større lydhørhed over for 
menneskerettighedskrænkelser og andre 
uforudsete begivenheder på stedet og større 
kapacitet til opfølgning af tidligere debatter 
og beslutninger;

30. anbefaler, at Parlamentet forbedrer sine 
egne procedurer i forbindelse med 
menneskerettighedsspørgsmål og øger 
indsatsen med hensyn til effektivt at 
integrere menneskerettigheder i sine egne 
strukturer og processer for at sikre, at 
menneskerettigheder og demokrati er 
centrale elementer i Parlamentets 
foranstaltninger og politikker, bl.a. 
igennem en revision af retningslinjerne til 
Parlamentets interparlamentariske 
delegationer vedrørende fremme af 
menneskerettigheder og demokrati; mener, 
at hver af Parlamentets stående 
delegationer og udvalg bør have et medlem 
valgt blandt formanden og 
næstformændene, som har den særlige 
opgave at overvåge 
menneskerettighedsområdet i den 
pågældende region eller det pågældende 
land, og at de udpegede personer 
regelmæssigt bør aflægge beretning til 
Parlamentets Underudvalg om 
Menneskerettigheder; opfordrer til at 
forbedre samarbejdet om 
menneskerettighedsspørgsmål med EU's 
nationale parlamenter; understreger 
nødvendigheden af en revision af modellen 
for plenardebatter om tilfælde af krænkelse 
af menneskerettigheder, demokrati og 
retsstat med henblik på at sikre hyppigere 
drøftelser med deltagelse af flere 
medlemmer, strukturerede høringer af 
civilsamfundet under udarbejdelsen,
større lydhørhed over for 
menneskerettighedskrænkelser og andre 
uforudsete begivenheder på stedet og større 
kapacitet til opfølgning af tidligere debatter 
og beslutninger;

Or. en
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Ændringsforslag 144
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Forslag til beslutning
Punkt 30 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30a.anbefaler, at Parlamentet i fællesskab 
med medlemsstaternes nationale 
parlamenter afholder et årligt møde om 
menneskerettighedsforkæmpere i verden, 
idet Parlamentet dermed vil få en 
enestående mulighed for at vise sin støtte 
til menneskerettighedsforkæmpere over 
hele verden samt sikre deres ret til at tale 
frit og udøve deres rettigheder i de 
pågældende lande;

Or. en

Ændringsforslag 145
Rui Tavares

Forslag til beslutning
Punkt 30 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30a. anbefaler, at Parlamentet i 
fællesskab med medlemsstaternes 
nationale parlamenter afholder et årligt 
møde om menneskerettighedsforkæmpere 
med deltagelse af 
menneskerettighedsforkæmpere fra hele 
verden, idet Parlamentet dermed vil få
mulighed for hvert år at vise sin støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere over hele 
verden samt sikre deres ret til at tale frit 
og udøve deres rettigheder i de 
pågældende lande;

Or. en
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Ændringsforslag 146
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 30 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30a. mener, at der er behov for en reform 
af proceduren for tildeling af 
Sakharovprisen med henblik på at 
forbedre dens gennemsigtighed og 
legitimitet, især ved en afstemning i 
plenarforsamlingen; understreger, at det 
er vigtigt at sørge for en opfølgning på 
alle prisvindere, og navnlig sikre deres 
beskyttelse, når de har 
uoverensstemmelser med myndighederne i 
deres land;

Or. fr

Ændringsforslag 147
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. opfordrer til konkret anvendelse af 
artikel 36 i TEU med henblik på at sikre, at 
der tages behørigt hensyn til Parlamentets 
synspunkter i forbindelse med opfølgning 
af beslutninger, og anbefaler en mere 
intensiv dialog om dette spørgsmål;

31. opfordrer til konkret anvendelse af 
artikel 36 i TEU med henblik på at sikre, at 
der tages højde for Parlamentets 
synspunkter, og anbefaler en mere intensiv 
dialog om dette spørgsmål i forbindelse 
med opfølgning af beslutninger;

Or. fr


