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Forslag til beslutning 

Punkt 42 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 42a. fordømmer den konstante 

forfølgelse, som Israel udsætter det 

palæstinensiske folk for; opfordrer Israel 

til at sætte en stopper for misbruget af 

forbudt administrativ frihedsberøvelse af 

palæstinensere og til at overholde 

folkeretten, hvad angår betingelserne for 

frihedsberøvelse af palæstinensiske 

fanger, navnlig kvinder og børn; gør 

opmærksom på, at det er nødvendigt at 

suspendere associeringsaftalen mellem 

EU og Israel, indtil det er tilfældet; 

Or. en 
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Punkt 42 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 42b. fordømmer Staten Israels fortsatte 

besættelse af Palæstina og krænkelsen af 

folkeretten og den humanitære folkeret; 

gentager sin opfordring til at stoppe 

koloniseringen og isoleringen af Gaza; 

understreger vigtigheden af snarest at 

finde en fair og varig løsning på 

konflikten i Mellemøsten med henblik på 

at opnå en tostatsløsning - en uafhængig, 

demokratisk og levedygtig palæstinensisk 

stat og Staten Israel, der kan leve side om 

side i fred og sikkerhed inden for de 

internationalt anerkendte grænser fra 

1967; 

Or. en 
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Punkt 52 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 52a. konstaterer, at Colombia fortsat er et 

af de farligste lande i verden, hvad angår 

udøvelse af fagforeningsaktiviteter, og at 

overtrædelser af menneskerettighederne, 

som går ud over både studerende, bønder, 

kvinder og børn, stort set forbliver 

ustraffede; anmoder derfor om, at 

flerpartshandelsaftalen, der er indgået 

mellem EU og Peru og Colombia, 

suspenderes, indtil Colombia respekterer 

menneskerettighederne; fordømmer på 

det kraftigste, at efterretningstjenesten 

(DAS), som henhører direkte under den 

colombianske præsident, har foretaget 

systematisk aflytning og andre ulovlige 

aktiviteter med det formål at bringe 

højtstående dommere, 

oppositionspolitikere og 

menneskerettighedsforkæmpere i 

miskredit; minder om, at også 

Parlamentets Underudvalg om 

Menneskerettigheder, personer med 

bopæl i Europa samt ngo'er har været 

mål for disse aktiviteter; opfordrer til, at 

disse alvorlige krænkelser ikke lades 

ustraffede; opfordrer Den Europæiske 

Union til at gennemføre de henstillinger 

vedrørende Colombia, som Komitéen mod 

Tortur har fremsat i sin rapport; 

Or. en 
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Punkt 52 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 52b. fordømmer den situation, som 

mapuchebefolkningen befinder sig i, 

eftersom den er udsat for en veritabel 

statsterrorisme på retsområdet med love 

som f.eks. den chilenske lov om statens 

sikkerhed og antiterrorloven, der stammer 

fra diktaturets tid; er dybt bekymret over 

den omfattende militarisering af 

mapucheområderne, der har til formål at 

demobilisere, politisere og straffe de 

sociale bevægelser, der støtter 

mapuchebefolkningens sag; finder det 

bekymrende, at den chilenske regerings 

svar på mapuchebefolkningens legitime 

krav om tilbagelevering af deres 

oprindelige landområder, respekt, 

selvstyre og selvbestemmelse ikke er 

dialog og stræben efter varig fred, men 

kriminalisering og undertrykkelse; 

opfordrer til respekt for 

mapuchebefolkningens rettigheder og 

garantier og til anerkendelse af de 

oprindelige folks rettigheder, der er 

fastsat i ILO's konvention nr. 169; 

Or. en 

 

 


