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Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet understryker att 
tjänstemän inom brottsbekämpning måste 
respektera och skydda den mänskliga 
värdigheten och bibehålla och bevara alla 
personers mänskliga rättigheter i utövandet 
av deras uppdrag. Parlamentet betonar att 
polisstyrkornas främsta uppgift är att 
garantera medborgarnas trygghet och att 
säkerställa att protester genomförs på ett 
fredligt sätt. Parlamentet fördömer 
brottsbekämpande myndigheters 
användning av våld och oproportionella 
insatser under fredliga demonstrationer. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
se till att de brottsbekämpande 
myndigheternas varje användning av våld 
alltid har stöd i lagen, är rimlig, nödvändig 
och används som en sista utväg samt 
respekterar människors fysiska integritet 
och inte sätter människors liv på spel. 
Parlamentet uppmanar de berörda 
nationella myndigheterna att, i fall där 
användning av oproportionellt våld 
misstänks eller påstås ha använts, 
säkerställa en öppen, opartisk, oberoende 
och effektiv utredning och undvika 
strafflöshet. Parlamentet påminner om att 
brottsbekämpande myndigheter alltid är 
fullt ansvarsskyldiga för sin 
tjänsteutövning och sin efterlevnad av 
relevanta rättsliga och operativa ramar.

20. Europaparlamentet understryker att 
tjänstemän inom brottsbekämpning måste 
respektera och skydda den mänskliga 
värdigheten och bibehålla och bevara alla 
personers mänskliga rättigheter i utövandet 
av deras uppdrag. Parlamentet betonar att 
polisstyrkornas främsta uppgift är att 
garantera medborgarnas trygghet och att 
säkerställa rätten till fredliga protester. 
Parlamentet fördömer både 
brottsbekämpande myndigheters 
användning av våld och oproportionella 
insatser under fredliga demonstrationer, 
och våldsamma demonstranters attacker 
på poliser. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att de 
brottsbekämpande myndigheternas varje 
användning av våld alltid har stöd i lagen, 
är rimlig, nödvändig och används som en 
sista utväg samt respekterar människors 
fysiska integritet och inte sätter människors 
liv på spel. Parlamentet uppmanar de 
berörda nationella myndigheterna att, i fall 
där användning av oproportionellt våld 
misstänks eller påstås ha använts, 
säkerställa en öppen, opartisk, oberoende 
och effektiv utredning och undvika 
strafflöshet. Parlamentet påminner om att 
brottsbekämpande myndigheter alltid är 
fullt ansvarsskyldiga för sin 
tjänsteutövning och sin efterlevnad av 
relevanta rättsliga och operativa ramar. 



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

SV Förenade i mångfalden SV

Parlamentet erkänner i detta avseende att 
även om enstaka fall av tjänstefel 
förekommer tillhör poliserna i EU 
världens bästa, både när det gäller deras 
utbildning och respekt för lagen och de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de återkommande rapporterna 
om att personalen inom de 
brottsbekämpande myndigheterna i vissa 
medlemsstater använder våld i samband 
med återsändanden. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att undersöka saken och 
vidta effektiva åtgärder för att säkerställa 
att sådan politik och praxis skrotas, bland 
annat genom att säkerställa en oberoende 
övervakning av 
gränskontrollverksamheten genom 
befintliga nationella 
människorättsinstitutioner 
(ombudsmannainstitutioner, nationella 
människorättsinstitutioner, nationella 
förebyggande mekanismer), med stöd av 
EU och internationella organ 
(Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter, CPT, ECRI, FRA) och 
säkerställa att EU-medel inte används för 
att begå kränkningar av grundläggande 
rättigheter. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
respektera internationell rätt och EU-rätten 
samt Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna för att 
tillhandahålla en bred ram för att 
möjliggöra ordnad migration och undvika 
att tvinga migranter att använda 

32. Europaparlamentet noterar domen 
av den 13 februari 2020 från Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna, 
enligt vilken migranter inte har rätt till 
skydd mot massutvisning när de väljer att 
olagligen resa in i ett land 1. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att respektera 
internationell rätt och EU-rätten samt 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.
_______________________
1 Mål N.D. mot och N.T. mot Spanien 
(ansökningarna nr 8675/15 och 8697/15).



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

SV Förenade i mångfalden SV

irreguljära migrationskanaler.

Or. en
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Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet betonar att det 
är en rättslig skyldighet enligt 
internationell rätt och EU-rätten att rädda 
liv. Parlamentet fördömer de hot, 
gripanden och straffrättsliga förfaranden 
som inletts i vissa medlemsstater mot 
organisationer i det civila samhället och 
enskilda personer för deras 
tillhandahållande av humanitärt bistånd 
till migranter vars liv är i fara. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att säkerställa att humanitärt bistånd inte 
kriminaliseras, i enlighet med FN:s 
människosmugglingsprotokoll.

34. Europaparlamentet betonar att det 
är en rättslig skyldighet enligt 
internationell rätt och EU-rätten att rädda 
liv. Parlamentet fördömer vissa aktivisters 
och icke-statliga organisationers 
verksamhet, som i slutändan, avsiktligt 
eller oavsiktligt, kan underlätta 
smuggling. 

Or. en


