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Betænkning A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og Den Europæiske 

Unions politik på området 

2015/2229(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 54 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  54a. gentager sin støtte til indførelsen af 

menneskerettighedsbestemmelser i 

internationale aftaler mellem EU og 

tredjelande; understreger imidlertid, at 

indførelsen af sådanne bestemmelser i 

handelsaftaler med tredjelande er 

mislykkes i en sådan grad, at disse aftaler 

endog har ført til krænkelser af 

grundlæggende økonomiske og sociale 

rettigheder, og navnlig til en forarmelse af 

de berørte befolkninger og til 

multinationale virksomheders hamstring 

af ressourcerne; mener desuden, 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 

efterfølgende kontrol, som giver mulighed 

for at drage konkrete konsekvenser af 

overtrædelser af de nævnte bestemmelser, 

og som kan føre til en suspension af den 

pågældende aftale; mener derfor, at det 

ud over disse bestemmelser er nødvendigt 

at indføre nye former for samarbejde, som 

muliggør en økonomisk og social 

udvikling i tredjelandene, der bestemmes 

af befolkningernes behov; 
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Betænkning A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og Den Europæiske 

Unions politik på området 

2015/2229(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 57 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  57a. gør på ny opmærksom på, at 

aktiviteter, som udøves af EU-

virksomheder, der opererer i tredjelande, 

bør være i fuld overensstemmelse med 

internationale 

menneskerettighedsstandarder; opfordrer 

medlemsstaterne til at sikre, at 

virksomheder, som er omfattet af deres 

nationale lovgivning, ikke overtræder 

menneskerettighederne eller de sociale, 

sundhedsmæssige eller miljømæssige 

standarder, som gælder for dem, når de 

flytter til eller udfører 

forretningsaktiviteter i et tredjeland; 

opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at træffe passende 

foranstaltninger mod europæiske 

virksomheder, som ikke overholder disse 

standarder, eller som ikke i tilstrækkelig 

grad betaler erstatning til ofrene for 

menneskerettighedskrænkelser, som disse 

virksomheder direkte eller indirekte er 

ansvarlige for;  

Or. fr 
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Punkt 63 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  63a. beklager den måde, hvorpå den 

finansielle og økonomiske krise og 

statsgældskrisen sammen med 

budgetbesparelser negativt har indvirket 

på økonomiske, borgerlige, sociale og 

kulturelle rettigheder og ofte har medført 

øget arbejdsløshed, fattigdom og usikre 

arbejds- og livsvilkår samt udelukkelse og 

isolation, navnlig i lande, hvor der er 

gennemført økonomiske 

tilpasningsprogrammer; understreger, at 

FN ved flere lejligheder har kritiseret EU-

institutionernes håndtering af 

gældsspørgsmålet og dets konsekvenser 

for menneskerettighederne; beklager, at 

næsten ingen af medlemsstaterne har 

stemt for FN's resolution af 10. september 

2015, hvori det især anerkendes, at alle 

stater har ret til at restrukturere deres 

egen gæld; 

Or. fr 
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Forslag til beslutning 

Punkt 67 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  67a. noterer sig det vejledende dokument 

om terrorbekæmpelse, som er udarbejdet 

af EU-Udenrigstjenesten og 

Kommissionen og godkendt af Rådet; 

beklager, at 

terrorbekæmpelsespolitikkerne anvendes 

som påskud for kun at indføre rent 

repressive politikker, som rammer hele 

befolkningen og krænker grundlæggende 

rettigheder og friheder; kræver, at der 

træffes omfattende 

forebyggelsesforanstaltninger, og er 

bekymret over, at der ikke lægges 

tilstrækkelig vægt på uafhængige 

kontrolmekanismer; 
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Punkt 69 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  69a. minder om, at flygtningekrisen er et 

globalt problem, og at UNHCR skønner, 

at der i verden i dag findes 60 millioner 

flygtninge og internt fordrevne; udtrykker 

sin solidaritet med det store antal 

flygtninge og migranter, som udsættes for 

alvorlige menneskerettighedskrænkelser, 

når de flygter fra konflikter, repressive 

regimer, lovløse områder og elendighed; 

fordømmer, at disse mennesker bliver ofre 

for voldelig undertrykkelse af netværk for 

ulovlig indvandring og menneskehandel, 

og at mange offentlige myndigheder 

direkte eller indirekte har et medansvar 

for opretholdelsen af disse netværk; 

minder om, at EU og dets medlemsstater 

har et medansvar for krigen, kaosset, den 

økonomiske elendighed og for flygtninges 

og migranternes sult og død, som de 

forsøger at undslippe; beklager desuden 

dybt de tragiske tab af liv blandt 

mennesker, der søger asyl i EU; advarer 

EU og medlemsstaterne mod opførelsen af 

hegn, som bidrager til at holde liv i 

menneskesmuglernes aktiviteter, og 

beklager manglen på sikre og lovlige 

adgangsveje til EU; 
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Punkt 70 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

70. understreger det presserende behov for 

at håndtere de grundlæggende årsager til 

migrationsstrømmene og således for at 

tage fat på den eksterne dimension af 

flygtningekrisen, herunder ved at finde 

bæredygtige løsninger på konflikter i 

vores nabolande gennem opbygning af 

samarbejde og partnerskaber med de 

pågældende tredjelande og gennem EU's 

eksterne politikker; understreger behovet 

for en omfattende 

menneskerettighedsbaseret tilgang til 

migration, og opfordrer EU til at styrke sit 

samarbejde med FN, herunder dets 

agenturer, samt med regionale 

organisationer, regeringer og NGO'er for at 

håndtere de grundlæggende årsager til 

migrationsstrømmene og forbedre 

situationen i de flygtningelejre, som er 

placeret tæt ved konfliktområderne; 

gentager sin opfordring til EU om at 

sikre, at al samarbejde på 

migrationsområdet og alle 

tilbagetagelsesaftaler med lande uden for 

EU overholder folkeretten; minder om, at 

en samlet strategi for migration er tæt 

forbundet med udviklingspolitikken og 

den humanitære bistandspolitik, herunder 

70. understreger, at der bør findes svar på 

den aktuelle krise, som er baseret på 

solidaritet og på en samlet strategi, som 

fremmer sikker og lovlig migration under 

fuld overholdelse af 

menneskerettighederne og de 

grundlæggende værdier; kræver, at EU 

og dets medlemsstater fremmer fred og 

afstår fra voldelige interventioner; 
understreger behovet for en omfattende 

menneskerettighedsbaseret tilgang til 

migration, og opfordrer EU til at 

samarbejde med FN, regionale 

organisationer, regeringer og NGO'er; 

minder om, at denne samlede strategi også 

omfatter humanitær bistand og 

udviklingshjælp; 
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etablering af humanitære korridorer og 

levering af humanitære visa og andre 

eksterne politikker; noterer sig den EU-

ledede flådestyrkes operation 

(EUNAVFOR MED) mod smuglere og 

menneskehandlere i Middelhavsområdet; 

understreger endvidere det akutte behov 

for at udvikle stærkere politikker på EU-

plan for at imødegå de presserende 

problemer i forbindelse med migranter og 

flygtninge og finde en effektiv, fair og 

bæredygtig mekanisme til byrdefordeling 

mellem medlemsstaterne; fremhæver de 

foranstaltninger, som Kommissionen 

foreslog den 9. september 2015 til at løse 

flygtningekrisen, såsom den planlagte 

revision af Dublinforordningen. 

Or. fr 
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Punkt 71 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

71. opfordrer EU og medlemsstaterne til at 

øge deres støtte til kampen mod 

menneskehandel gennem eksterne 

politikker, idet der især fokuseres på at 

beskytte ofrene og især mindreårige; er 

overbevist om, at EU bør styrke 

samarbejdet med tredjelande og andre 

relevante aktører med henblik på at 

bidrage til udveksling af god praksis og 

optrævling af internationale netværk af 

menneskehandlere; minder om behovet 

for, at alle EU's medlemsstater 

gennemfører EU-direktivet om 

forebyggelse og bekæmpelse af 

menneskehandel og beskyttelse af ofrene 

herfor
1
 samt strategien for bekæmpelse af 

menneskehandel 2012-2016
2
; 

71. er bekymret over, at man i forbindelse 

med forhandlinger om 

migrationspolitikken i stadig flere tilfælde 

knytter udviklingspolitik sammen med 

tilbagetagelsesaftaler; fordømmer især de 

igangværende forhandlinger med lande, 

som åbenlyst krænker 

menneskerettighederne, f.eks. Tyrkiet, 

Sudan og Eritrea; opfordrer i denne 

forbindelse til suspension af alle 

tilbagetagelsesaftaler med lande, der ikke 

overholder de grundlæggende 

menneskerettigheder; afviser alle forsøg 

på eksternalisering af EU's 

migrationspolitikker, og fordømmer i 

denne forbindelse medlemsstaternes og 

Kommissionens forslag om at oprette 

asylansøgningscentre eller 

interneringscentre i tredjelande; opfordrer 

medlemsstaterne til at overholde det 

internationale princip om non-

refoulement af asylansøgere; opfordrer 

indtrængende til, at der træffes specifikke 

                                                 
1
  HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:fr:PDF" 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:fr:PDF  
2
  HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN" http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN
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foranstaltninger for at sikre beskyttelse af 

udsatte grupper, navnlig handicappede, 

uledsagede mindreårige og unge kvinder; 

Or. fr 
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