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Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. understreger, at retshåndhævende 
personale i udførelsen af deres opgaver 
skal respektere og beskytte den 
menneskelige værdighed samt opretholde 
og beskytte alle personers 
menneskerettigheder; understreger, at 
politiets primære opgave er at garantere 
borgernes sikkerhed og sørge for, at 
protester afvikles fredeligt; fordømmer 
retshåndhævende myndigheders voldelige 
og uforholdsmæssige indgreb under 
fredelige demonstrationer; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre, at de 
retshåndhævende myndigheders 
magtanvendelse altid er lovlig, 
forholdsmæssig, nødvendig og anvendt 
som sidste udvej, og at den bevarer 
menneskers liv og fysiske integritet; 
opfordrer de relevante nationale 
myndigheder til i tilfælde, hvor der er 
mistanke eller påstande om 
uforholdsmæssig magtanvendelse, at sikre 
en gennemsigtig, upartisk, uafhængig og 
effektiv efterforskning og undgå 
straffrihed; minder om, at de 
retshåndhævende myndigheder er fuldt ud 
ansvarlige for opfyldelsen af deres 
forpligtelser og overholdelse af de 
relevante retlige og operationelle rammer;

20. understreger, at retshåndhævende 
personale i udførelsen af deres opgaver 
skal respektere og beskytte den 
menneskelige værdighed samt opretholde 
og beskytte alle personers 
menneskerettigheder; understreger, at 
politiets primære opgave er at garantere 
borgernes sikkerhed og sikre retten til at 
protestere på fredelig vis; fordømmer både 
retshåndhævende myndigheders voldelige 
og uforholdsmæssige indgreb under 
fredelige demonstrationer og voldelige 
demonstranters angreb på politibetjente; 
opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de 
retshåndhævende myndigheders 
magtanvendelse altid er lovlig, 
forholdsmæssig, nødvendig og anvendt 
som sidste udvej, og at den bevarer 
menneskers liv og fysiske integritet; 
opfordrer de relevante nationale 
myndigheder til i tilfælde, hvor der er 
mistanke eller påstande om 
uforholdsmæssig magtanvendelse, at sikre 
en gennemsigtig, upartisk, uafhængig og 
effektiv efterforskning og undgå 
straffrihed; minder om, at de 
retshåndhævende myndigheder er fuldt ud 
ansvarlige for opfyldelsen af deres 
forpligtelser og overholdelse af de 
relevante retlige og operationelle rammer; 
anerkender i denne forbindelse, at 
politifolk i EU er førende i verden både 
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med hensyn til uddannelse og respekt for 
loven og menneskerettighederne, selv om 
der forekommer isolerede tilfælde af 
ukorrekt adfærd;

Or. en
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32. udtrykker alvorlig bekymring over 
de vedvarende beretninger om voldelige 
tilbagedrivelser foretaget af 
retshåndhævende personale i visse 
medlemsstater; opfordrer Kommissionen 
og medlemsstaterne til at undersøge sagen 
og træffe effektive foranstaltninger til at 
sikre, at denne politik og praksis 
afskaffes, herunder ved at sikre, at 
eksisterende nationale 
menneskerettighedsinstitutioner 
(ombudsmandsinstitutioner, nationale 
menneskerettighedsinstitutioner, 
nationale forebyggende mekanismer) 
overvåger grænsekontrolaktiviteter med 
støtte fra EU og internationale organer 
(Europarådets 
menneskerettighedskommissær, 
Europarådets Komité til Forebyggelse af 
Tortur, Den Europæiske Kommission 
mod Racisme og Intolerance og Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder), og sikre, at 
EU‑midler ikke anvendes til at begå 
krænkelser af de grundlæggende 
rettigheder; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at overholde 
folkeretten, EU‑retten og Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder med henblik på at etablere en 
bred ramme for regulær migration og 

32. noterer sig Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols dom af 
13. februar 2020, hvori det fastslås, at 
migranter ikke har ret til beskyttelse mod 
masseudvisning, når de vælger at indrejse 
ulovligt i et land1; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
overholde folkeretten, EU‑retten og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder;
_______________________
1 Sagen N.D. og N.T. mod Spanien (ansøgning nr. 
8675/15 og 8697/15).



AM\1218863DA.docx PE661.492v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

undgå at presse migranter til at benytte 
irregulære migrationskanaler;

Or. en
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34. understreger, at det i henhold til 
folkeretten og EU‑retten er en forpligtelse 
at redde liv; fordømmer, at der i nogle 
medlemsstater forekommer 
intimideringer, anholdelser og 
straffesager mod 
civilsamfundsorganisationer og 
enkeltpersoner, der yder humanitær 
bistand til migranter, hvis liv er i fare; 
opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at 
humanitær bistand ikke kriminaliseres 
som fastsat i FN's protokol om 
menneskesmugling;

34. understreger, at det i henhold til 
folkeretten og EU‑retten er en forpligtelse 
at redde liv; fordømmer de aktiviteter, der 
udføres af visse aktivister og NGO'er, og 
som i sidste ende, hvad enten det er 
tilsigtet eller utilsigtet, kan lette 
smuglerprocessen; 

Or. en


