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Ændringsforslag 1
Marc Botenga
for Venstrefløjen

Betænkning A9-0259/2020
Isabel Santos
Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området – 
årsberetning 2019
(2020/2208(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. fordømmer ethvert forsøg på at 
benytte menneskerettighederne som 
redskab, hvad enten det er til geopolitiske 
eller økonomiske formål, og enhver 
indblanding i andre landes indre 
anliggender;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. bemærker med bekymring 
manglerne i mange dele af 
sundhedssystemet, som underminerer folks 
ret til fysisk og mental sundhed og til 
retsmidler, og manglerne i de 
forebyggende foranstaltninger til at undgå 
forurening, i vand- og 
sundhedsforanstaltningerne, i information 
og i forbindelse med 
ikkeforskelsbehandling hvad angår adgang 
og rettigheder; glæder sig over 
Kommissionens erklæring om, at vacciner 
mod covid-19 bør gøres tilgængelige 
globalt, og at EU vil gøre sit yderste med 
dette mål for øje;

6. bemærker med bekymring 
manglerne i mange dele af 
sundhedssystemet, som underminerer folks 
ret til fysisk og mental sundhed og til 
retsmidler, og manglerne i de 
forebyggende foranstaltninger til at undgå 
forurening, i vand- og 
sundhedsforanstaltningerne, i information 
og i forbindelse med 
ikkeforskelsbehandling hvad angår adgang 
og rettigheder; glæder sig over 
Kommissionens erklæring om, at vacciner 
mod covid-19 bør gøres tilgængelige 
globalt, og at EU vil gøre sit yderste med 
dette mål for øje; opfordrer derfor 
indtrængende Kommissionen til at gøre 
alt, hvad der står i dens magt, for at gøre 
antipandemiske vacciner og behandlinger 
til et globalt offentligt gode, der er frit 
tilgængeligt for alle, og til at offentliggøre 
alle kontrakter, der er indgået med 
medicinalfirmaer;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 68

Forslag til beslutning Ændringsforslag

68. mener, at det globale udbrud af 
covid-19 ikke bør bruges som påskud til at 
undergrave sanktionsordninger; 
understreger imidlertid, at sanktioner ikke 
bør hindre leveringen af humanitær 
bistand, herunder lægehjælp, i 
overensstemmelse med den humanitære 
folkeret;

68. mener, at det globale udbrud af 
covid-19 ikke bør bruges som påskud til at 
undergrave sanktionsordninger; 
understreger imidlertid, at sanktioner ikke 
bør hindre leveringen af humanitær 
bistand, herunder lægehjælp, i 
overensstemmelse med den humanitære 
folkeret; opfordrer derfor til ophævelse af 
alle ensidige sanktioner over for 
tredjelande, som forhindrer dem i at 
håndtere covid-19-pandemien på 
passende vis, herunder sanktioner, der er 
indført i menneskerettighedernes navn, 
men som faktisk dræber mennesker og 
fratager dem de grundlæggende 
rettigheder, herunder retten til sundhed, 
retten til mad og til selve livet, som 
bemærket af flere FN-
menneskerettighedseksperter i august 
20201;
_____________________
1 Ekspertudtalelse fra FN om sanktioner, 
der har vist sig at være dødbringende, og 
mislykkede humanitære tiltag under 
covid-pandemien, august 2020.

Or. en


