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Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. glæder sig over vedtagelsen af EU-

retningslinjerne om religions- og trosfrihed 

og om LGBTI-rettigheder; minder dog EU-

Udenrigstjenesten om, at den skal 

respektere god interinstitutionel praksis og 

inddrage de rette politiske organer i 

Parlamentet i tide, når den udvikler nye 

strategiske værktøjer, såsom retningslinjer, 

eller når den reviderer de eksisterende; 

minder om sin henstilling til Rådet om 

retningslinjer om religions- eller trosfrihed, 

hvori Parlamentet fremsatte forslag om et 

ambitiøst sæt af instrumenter, og om den 

konkrete gennemførelse af retningslinjerne 

med henblik på at gøre væsentlige 

fremskridt med hensyn til beskyttelse og 

fremme af denne grundlæggende og 

universelle frihed; glæder sig over den 

praksis, som EU-Udenrigstjenesten og 

Rådet har fulgt med at gennemgå og 

revidere ældre retningslinjer; opfordrer 

EU-Udenrigstjenesten til at indføre en 

mere grundig gennemgangsproces med 

omfattende høring af de berørte parter med 

henblik på at tilpasse sig skiftende 

omstændigheder; 

20. glæder sig over vedtagelsen af EU-

retningslinjerne om religions- og trosfrihed 

og om LGTBI-personers 

menneskerettigheder; minder dog EU-

Udenrigstjenesten om, at den skal 

respektere god interinstitutionel praksis og 

inddrage de rette politiske organer i 

Parlamentet i tide, når den udvikler nye 

strategiske værktøjer, såsom retningslinjer, 

eller når den reviderer de eksisterende; 

minder om sin henstilling til Rådet om 

retningslinjer om religions- eller trosfrihed, 

hvori Parlamentet fremsatte forslag om et 

ambitiøst sæt af instrumenter, og om den 

konkrete gennemførelse af retningslinjerne 

med henblik på at gøre væsentlige 

fremskridt med hensyn til beskyttelse og 

fremme af denne grundlæggende og 

universelle frihed; glæder sig over den 

praksis, som EU-Udenrigstjenesten og 

Rådet har fulgt med at gennemgå og 

revidere ældre retningslinjer; opfordrer 

EU-Udenrigstjenesten til at indføre en 

mere grundig gennemgangsproces med 

omfattende høring af de berørte parter med 

henblik på at tilpasse sig skiftende 

omstændigheder; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 66 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

66. giver udtryk for alvorlige 

betænkeligheder ved de seneste 

undertrykkende love og den vilkårlige 

håndhævelse heraf fra de russiske 

myndigheders side, som ofte fører til 

chikane af ngo'er, civilsamfundsaktivister, 

menneskerettighedsforkæmpere, 

minoriteter og LGTBI-personer, og 

opfordrer EU til at give udtryk for denne 

bekymring på alle politiske niveauer; 

kræver frigivelse af Mikhail 

Khodorkovskij og andre politiske fanger og 

fordømmer den politiske udnyttelse af 

retsvæsenet; opfordrer indtrængende de 

russiske myndigheder til at indlede en 

upartisk efterforskning og retsforfølge de 

ansvarlige for Sergej Magnitskij, Natalia 

Estemirova, Anna Politkovskaja og Vassilij 

Aleksanians død; beklager, at Rådet ikke 

har behandlet Parlamentets henstilling af 

23. oktober 2012 om Magnitskijsagen; 

opfordrer derfor Rådet til at vedtage en 

beslutning om en fælles EU-liste over 

embedsmænd, der kan sættes i forbindelse 

med Sergej Magnitskijs død; tilføjer, at 

denne rådsbeslutning bør føre til målrettede 

sanktioner over for disse embedsmænd; 

66. giver udtryk for alvorlige 

betænkeligheder ved de seneste 

undertrykkende love og den vilkårlige 

håndhævelse heraf fra de russiske 

myndigheders side, som ofte fører til 

chikane af ngo'er, civilsamfundsaktivister, 

menneskerettighedsforkæmpere, 

minoriteter og LGTBI-personer, og 

opfordrer EU til at give udtryk for denne 

bekymring på alle politiske niveauer; 

kræver frigivelse af Mikhail 

Khodorkovskij og andre politiske fanger og 

fordømmer den politiske udnyttelse af 

retsvæsenet; opfordrer indtrængende de 

russiske myndigheder til at indlede en 

upartisk efterforskning og retsforfølge de 

ansvarlige for Sergej Magnitskij, Natalia 

Estemirova, Anna Politkovskaja og Vassilij 

Aleksanians død; beklager, at Rådet ikke 

har behandlet Parlamentets henstilling af 

23. oktober 2012 om Magnitskijsagen; 

opfordrer derfor Rådet til at vedtage en 

beslutning om en fælles EU-liste over 

embedsmænd, der kan sættes i forbindelse 

med Sergej Magnitskijs død; tilføjer, at 

denne rådsbeslutning bør føre til målrettede 

sanktioner over for disse embedsmænd; 

udtrykker sin dybeste bekymring over 

aktiviteterne i højreekstremistiske 

vagtværn, der kontakter LGBTI-personer 

online for at antaste og overfalde dem og 
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lægge hundredvis af videoer fra disse 

handlinger på nettet; opfordrer EU-

delegationen og medlemsstaternes 

ambassader i Rusland til at øge deres 

støtte til forsvarere af LGBTI-personers 

menneskerettigheder i overensstemmelse 

med de relevante retningslinjer; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 81a. bemærker den beklagelige tendens til 

at vedtage love, der begrænser ytrings- og 

forsamlingsfriheden for dem, der støtter 

LGBTI-personers menneskerettigheder; 

bemærker, at sådanne love i øjeblikket 

findes i Litauen og Rusland, er under 

overvejelse i Ukraine og er blevet foreslået 

i Georgien, Armenien og Kasakhstan; 

glæder sig over, at Moldova har ophævet 

en lov, der forbyder "udbredelse af andre 

forbindelser end dem, der vedrører 

ægteskab eller familie"; opfordrer EU's 

delegationer i de pågældende lande for at 

tilkendegive EU's særlige bekymring over 

disse love; 

Or. en 
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 87a. Beklager FN's 

Menneskerettighedsråds vedtagelse af 

resolution A/HRC/RES/21/3 om 

traditionelle værdier, der undergraver 

princippet om universelle og udelelige 

menneskerettigheder, og roser EU's 

modstand mod dette; beklager den 

manglende opfølgning på resolution 

A/HRC/RES/17/19 om 

menneskerettigheder, seksuel orientering 

og kønsidentitet og opfordrer gruppen af 

stater, som arbejder på dette spørgsmål, 

herunder Sydafrika, til at følge op på 

denne beslutning så hurtigt som muligt; 

glæder sig over det arbejde, FN's 

højkommissær for menneskerettigheder 

har udført til fremme og beskyttelse af alle 

LGBTI-personers menneskerettigheder, 

navnlig gennem udtalelser, rapporter og 

den nye frie og lige kampagne; opfordrer 

FN's højkommissær at fortsætte dette 

arbejde og give udtryk for alvorlig 

bekymring over de såkaldte 

"antipropagandalove", der begrænser 

ytrings- og forsamlingsfriheden; 

Or. en 

 

 


