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Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 
 
Betænkning A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Menneskerettighederne i verden 2012 og EU's menneskerettighedspolitik 
(2013/2152(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. mener, at menneskerettighederne står i 
centrum for EU's forbindelser med alle 
tredjelande, herunder de strategiske 
partnere; understreger, at EU's 
menneskerettighedspolitik skal være 
konsekvent for så vidt angår overholdelse 
af de traktatmæssige forpligtelser og sikre 
sammenhæng mellem interne og eksterne 
politikker, og at man skal undgå 
dobbeltmoral i politikkerne udadtil; 
opfordrer derfor til vedtagelse af Rådets 
(Udenrigsanliggender) konklusioner om 
menneskerettigheder og strategiske 
partnere, som indebærer, at der indføres en 
fælles tærskel for medlemsstaterne og for 
EU-tjenestemænd med hensyn til 
menneskerettighedsspørgsmål, som disse 
som minimum skal tage op med deres 
strategiske partnere; 

1. mener, at menneskerettighederne står i 
centrum for EU's forbindelser med alle 
tredjelande, herunder de strategiske 
partnere; understreger, at EU's 
menneskerettighedspolitik skal være 
konsekvent for så vidt angår overholdelse 
af de traktatmæssige forpligtelser og sikre 
sammenhæng mellem interne og eksterne 
politikker, og at man skal undgå 
dobbeltmoral i politikkerne udadtil; 
beklager, at EU's politik på 

menneskerettighedsområdet begrænses og 

endda modarbejdes af diplomatiske, 

politiske eller økonomiske hensyn og fører 

til en praksis med dobbelte standarder, 

som skader alle EU's politikker på dette 

område og er i fuldkommen modstrid med 

et universelt syn på 

menneskerettighederne; opfordrer derfor 
til vedtagelse af Rådets 
(Udenrigsanliggender) konklusioner om 
menneskerettigheder og strategiske 
partnere, som indebærer, at der indføres en 
fælles tærskel for medlemsstaterne og for 
EU-tjenestemænd med hensyn til 
menneskerettighedsspørgsmål, som disse 
som minimum skal tage op med deres 
strategiske partnere; 

Or. fr 



 

AM\1012293DA.doc  PE525.596v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 
4.12.2013 A7-0418/8 

Ændringsforslag  8 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 
 
Betænkning A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2012 og EU's politik på 
området 
(2013/2152(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a. understreger endnu en gang 

befolkningernes umistelige ret til 

selvbestemmelse uden ekstern indgriben i 

tredjelandes politiske, økonomiske og 

sociale liv; advarer endnu en gang 

Kommissionen og medlemsstaterne mod 

enhver form for instrumentalisering af 

spørgsmålet om menneskerettigheder, 

eftersom dette vil kunne skade selve EU's 

troværdighed; 

Or. fr 
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Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy, 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

for GUE/NGL-Gruppen 
 
Betænkning A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2012 og EU's politik på 
området 
(2013/2152(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. erkender, at den nuværende 

økonomiske og finansielle krise har en 

drastisk social indvirkning på 

befolkningerne i og uden for EU; 

konstaterer, at de forskellige spareplaner, 

som EU og andre internationale 

institutioner, f.eks. IMF, har indført, har 

forringet de borgerlige friheder, de sociale 

og demokratiske rettigheder og i væsentlig 

grad forringet levevilkårene, navnlig for 

de mest sårbare og skrøbelige 

befolkningsgrupper; 

Or. fr 
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Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy, 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

for GUE/NGL-Gruppen 
 
Betænkning A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2012 og EU's politik på 
området 
(2013/2152(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16a. gentager sin fordømmelse af praksis 

med ekstraordinære overførsler, 

hemmelige fængsler og tortur, som USA 

er involveret i med aktiv støtte fra visse 

medlemsstater, og som bl.a. krænker 

retten til frihed, sikkerhed, human 

behandling, frihed fra tortur, 

uskyldsformodning, retfærdig rettergang, 

juridisk bistand og lighed for loven; 

beklager, at hverken USA eller 

medlemsstaterne hidtil har påtaget sig et 

ansvar; kræver omgående lukning af 

tilbageholdelses- og torturcentret 

Guantánamo; 

Or. fr 
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Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 
 
Betænkning A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2012 og EU's politik på 
området 
(2013/2152(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16b. mener, at den fremherskende 

straffrihed i forbindelse med CIA-

programmet har muliggjort en 

fortsættelse af krænkelserne af de 

grundlæggende rettigheder i 

terrorbekæmpelsespolitikkerne i EU og 

USA, hvilket blev ekstra tydeligt i 

forbindelse med afsløringen af 

massespionageaktiviteterne under det 

amerikanske nationale 

sikkerhedsagenturs 

overvågningsprogram; kræver en 

øjeblikkelig indstilling af forhandlingerne 

om det transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab med USA og alle 

samarbejdsaftaler med USA om 

bekæmpelse af terrorisme, så længe de 

borgerlige rettigheder ikke er sikret; 

Or. fr 
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Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 
 
Betænkning A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2012 og EU's politik på 
området 
(2013/2152(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. støtter praksissen med at medtage 
ufravigelige juridisk bindende 
menneskerettighedsklausuler i EU's 
internationale aftaler med tredjelande og 
mener, at der også systematisk bør 
indsættes menneskerettighedsklausuler i 
handelsaftaler; opfordrer til en effektiv 
overvågning af anvendelsen heraf og til 
tilbagemelding til Parlamentets ansvarlige 
udvalg om vurderingen heraf og med 
forslag til respons; 

27. understreger, at selv om demokrati- og 

menneskerettighedsklausuler er blevet 

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; støtter 
praksissen med at medtage ufravigelige 
juridisk bindende 
menneskerettighedsklausuler i EU's 
internationale aftaler med tredjelande og 
mener, at der også systematisk bør 
indsættes menneskerettighedsklausuler i 
handelsaftaler; opfordrer til en effektiv 
overvågning af anvendelsen heraf og til 
tilbagemelding til Parlamentets ansvarlige 
udvalg om vurderingen heraf og med 
forslag til respons; er fortsat overbevist 

om, at disse klausuler faktisk burde være 

juridisk bindende for EU og 

partnerlandene og burde ledsages af en 

operationel håndhævelsesmekanisme for 

at kunne omsættes i praksis; mener, at det 

er nødvendigt at indføre mekanismer til 

forudgående kontrol, der gennemføres før 

indgåelsen af en rammeaftale og er en 

betingelse for indgåelsen som et 

grundlæggende særligt træk ved aftalen, 

samt mekanismer til efterfølgende 

kontrol, der giver mulighed for at lade 

overtrædelser af de nævnte klausuler få 
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ophævelse af aftalen; 

Or. fr 
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Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 
 
Betænkning A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2012 og EU's politik på 
området 
(2013/2152(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 37 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

37. understreger, at EU bør give sin fulde 
støtte til lande, der har opløst autoritære 
regimer og undergår en overgang til 
demokrati, ved at støtte civilsamfundet 
som en afgørende faktor med hensyn til at 
fremme retsstaten, ansvarlighed og 
gennemsigtighed og fremme af sociale 
bevægelser, som kræver politiske 
ændringer og politisk deltagelse; minder 
om, at politiet, militæret og retsvæsenet 
ofte bruges som mekanismer til udførelse 
af systematiske krænkelser af 
menneskerettighederne; understreger 
derfor, at institutionelle reformer af disse 
organer skal skabe større ansvarlighed og 
gennemsigtighed i overgangsprocesserne; 

37. understreger, at EU bør give sin fulde 
støtte til lande, der har opløst autoritære 
regimer og undergår en overgang til 
demokrati, ved at støtte civilsamfundet 
som en afgørende faktor med hensyn til at 
fremme retsstaten, ansvarlighed og 
gennemsigtighed og fremme af sociale 
bevægelser, som kræver politiske 
ændringer og politisk deltagelse; mener, at 

EU i lyset af sit eget og visse 

medlemsstaters ansvar for den 

økonomiske, sociale og politiske situation, 

som har ført til folkelige opstande i de 

lande, der har oplevet det arabiske forår, 

bør hjælpe disse landes institutioner med 

at foretage en gennemgang af deres 

tilgodehavender, og navnlig af de 

europæiske tilgodehavender, for at 

kortlægge den uretmæssige del af denne 

gæld, som ikke er kommet befolkningen 

til gode, og ligeledes sætte alt i værk for, 

at denne uretmæssige gæld hurtigt 

annulleres; opfordrer endnu en gang EU 

og medlemsstaterne til at gøre en 

yderligere omfattende indsats for at lette 

tilbagebetalingen inden for en rimelig 

tidsramme af aktiver, som tidligere 

regimer har tilranet sig, til befolkningen i 

de lande, der er berørt af det arabiske 

forår; nærer en særlig bekymring med 
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hensyn til kontinuiteten i retningslinjerne 

for partnerskaberne i forhold til de 

tidligere drøftelser; minder om, at politiet, 
militæret og retsvæsenet ofte bruges som 
mekanismer til udførelse af systematiske 
krænkelser af menneskerettighederne; 
understreger derfor, at institutionelle 
reformer af disse organer skal skabe større 
ansvarlighed og gennemsigtighed i 
overgangsprocesserne; er foruroliget over 

de voksende angreb mod ytringsfriheden i 

en række af disse lande, navnlig Tunesien 

og Egypten; 

Or. fr 
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Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 
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Betænkning A7-0418/2013 
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Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2012 og EU's politik på 
området 
(2013/2152(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 47 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 47a. fordømmer på det kraftigste EU's, 

medlemsstaternes og deres partnerlandes 

manglende evne til at sikre asylret og 

søredning; mener, at disse 

immigrationspolitikker afslører den 

forudindtagethed, der eksisterer over for 

befolkningerne i landene i Syd; modsætter 

sig de restriktive visumpolitikker over for 

statsborgere fra landene i Syd; 

Or. fr 

 
 


