
 

AM\1012289DA.doc  PE525.596v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

4.12.2013 A7-0418/1 

Ændringsforslag  1 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Michael Cashman m.fl. 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Menneskerettighederne i verden 2012 og EU's menneskerettighedspolitik 

2013/2152(INI) 

Forslag til beslutning 

Led 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 - der henviser til EU's retningslinjer for 

fremme og beskyttelse af alle 

menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, 

biseksuelle, transpersoner og 

interseksuelle (LGBTI-personer), 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. anerkender betydningen af det mandat, 

som EU's første særlige repræsentant for 

menneskerettigheder har fået; opfordrer 

EU's særlige repræsentant til at styrke 

synligheden, mainstreamingen, 

sammenhængen og effektiviteten i EU's 

menneskerettighedspolitik, og i 

særdeleshed kvinders rettigheder, og til at 

finde den rette balance mellem stille og 

offentligt diplomati i udøvelsen af sit 

mandat; gentager sin henstilling om, at 

EU's særlige repræsentant regelmæssigt 

aflægger beretning til Parlamentet om sine 

aktiviteter og følger op på spørgsmål rejst 

af Parlamentet; 

17. anerkender betydningen af det mandat, 

som EU's første særlige repræsentant for 

menneskerettigheder har fået; opfordrer 

EU's særlige repræsentant til at styrke 

synligheden, mainstreamingen, 

sammenhængen og effektiviteten i EU's 

menneskerettighedspolitik, og i 

særdeleshed kvinders rettigheder og alle 

mindretals rettigheder, og til at finde den 

rette balance mellem stille og offentligt 

diplomati i udøvelsen af sit mandat; 

gentager sin henstilling om, at EU's særlige 

repræsentant regelmæssigt aflægger 

beretning til Parlamentet om sine 

aktiviteter og følger op på spørgsmål rejst 

af Parlamentet; 

Or. en 
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Betænkning A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Menneskerettighederne i verden 2012 og EU's menneskerettighedspolitik 

2013/2152(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 62 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 62a. fordømmer entydigt den militære 

anvendelse af droner og praksis med 

målrettede drab som en alvorlig 

krænkelse af menneskerettighederne og 

gentager behovet for, at sådanne 

aktiviteter bringes til ophør; erkender dog, 

at antallet af sådanne hændelser i lande 

som Yemen og Pakistan er blevet 

væsentligt reduceret; 

  

Or. en 
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Betænkning A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Menneskerettighederne i verden 2012 og EU's menneskerettighedspolitik 

2013/2152(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 66 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 66a. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en handlingsplan med henblik 

på at indføre en mekanisme til 

registrering og fastlæggelse af lignende 

målrettede sanktioner mod embedsmænd 

fra tredjelande (herunder politifolk, 

anklagere og dommere), der kan sættes i 

forbindelse med alvorlige krænkelser af 

menneskerettighederne og retlige 

manipulationer mod whistleblowere, 

journalister, der rapporterer om 

korruption, og 

menneskerettighedsaktivister i 

tredjelande; understreger, at kriterierne 

for optagelse på listen bør opbygges på 

grundlag af veldokumenterede, 

konvergerende og uafhængige kilder og 

overbevisende dokumentation og sikre 

mekanismer for klageadgang for de 

sigtede; 

Or. en 
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Betænkning A7-0418/2013 
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Menneskerettighederne i verden 2012 og EU's menneskerettighedspolitik 

2013/2152(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 73 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 73a. er dybt foruroliget over den 

tiltagende tendens til statslig vold mod 

LGBTI-personer i flere stater syd for 

Sahara, særligt Uganda, Nigeria, 

Cameroun og Senegal; fordømmer på det 

strengeste ethvert forsøg på at vedtage 

stadigt mere undertrykkende love i lande, 

hvor homoseksualitet er allerede 

strafbart; opfordrer disse landes 

parlamentarikere til at ophøre med at 

reagere på det populistiske og 

konservative pres fra bl.a. religiøse ledere 

og til at beskytte alle borgeres, herunder 

LGBTI-personers, rettigheder; påpeger, at 

homoseksualitet stadig er strafbart i 76 

lande, herunder straffes med dødsstraf i 

fem lande; beklager igen, at Cotonou-

aftalen blev underskrevet uden drøftelse 

af forskelsbehandling på grund af seksuel 

orientering som en del af den politiske 

dialog i forbindelse med aftalen, hvilket 

Parlamentet havde krævet gentagne 

gange; minder Kommissionen og Rådet 

om, at Parlamentet er fast besluttet på at 

inddrage dette aspekt ved den næste 

revision af aftalen; 

Or. en 

 

 


