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– der henviser til den fælles 
meddelelse af 25. november 2020 fra 
Kommissionen med titlen "EU's 
kønshandlingsplan III (GAP III) – en 
ambitiøs dagsorden for ligestilling mellem 
kønnene og styrkelse af kvinders 
indflydelse og status i EU's optræden 
udadtil" (JOIN(2020)0017),

– der henviser til den fælles 
meddelelse af 25. november 2020 fra 
Kommissionen med titlen "EU's 
kønshandlingsplan III (GAP III):  – en 
ambitiøs dagsorden for ligestilling mellem 
kønnene og styrkelse af kvinders 
indflydelse og status i EU's optræden 
udadtil" (JOIN(2020)0017) og til 
rådsformandskabets konklusioner af 16. 
december 2020 om GAP III,

Or. en



AM\1222302DA.docx PE662.823v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

13.1.2021 A9-0259/5

Ændringsforslag 5
Kati Piri, Isabel Santos
for S&D-Gruppen

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
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

67. opfordrer til en hurtig vedtagelse 
og gennemførelse af en autonom, fleksibel 
og reaktiv global EU-sanktionsordning 
for menneskerettigheder, den såkaldte 
"EU-Magnitskij-lov" som en væsentlig 
del af EU's eksisterende værktøjskasse til 
menneskerettigheder og udenrigspolitik, 
hvilket vil styrke EU's rolle som en global 
aktør på menneskerettighedsområdet, idet 
dette giver mulighed for målrettede 
sanktioner mod enkeltpersoner og 
ikkestatslige aktører og andre enheder, der 
er ansvarlige for eller meddelagtige i 
alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne, herunder former 
for systematisk korruption med relation til 
alvorlige menneskerettighedskrænkelser; 
glæder sig over vedtagelsen af globale 
sanktionsmekanismer for 
menneskerettigheder i et stigende antal 
lande; understreger vigtigheden af, at dette 
system er i overensstemmelse med EU's 
ordning med domstolsprøvelse; 
understreger nødvendigheden af at afsætte 
tilstrækkelige ressourcer til at muliggøre en 
effektiv gennemførelse heraf; opfordrer til, 
at der nedsættes et rådgivende udvalg på 
EU-plan med deltagelse af Parlamentet; 
understreger, at en sådan mekanisme vil 
bidrage til at bekæmpe 
menneskerettighedskrænkelser, bekæmpe 

67. glæder sig over vedtagelsen og 
opfordrer til en hurtig gennemførelse af 
den autonome, fleksible og reaktive 
globale EU-ordning for 
menneskerettighedssanktioner som en 
væsentlig del af EU's eksisterende 
værktøjskasse til menneskerettigheder og 
udenrigspolitik, hvilket vil styrke EU's 
rolle som en global aktør på 
menneskerettighedsområdet, idet dette 
giver mulighed for målrettede sanktioner 
mod enkeltpersoner og ikkestatslige 
aktører og andre enheder, der er ansvarlige 
for eller meddelagtige i alvorlige 
krænkelser af menneskerettighederne, 
herunder former for systematisk korruption 
med relation til alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser; glæder sig 
over vedtagelsen af globale 
sanktionsmekanismer for 
menneskerettigheder i et stigende antal 
lande; understreger vigtigheden af, at dette 
system er i overensstemmelse med EU's 
ordning med domstolsprøvelse; 
understreger nødvendigheden af at afsætte 
tilstrækkelige ressourcer til at muliggøre en 
effektiv gennemførelse heraf; opfordrer til, 
at der nedsættes et rådgivende udvalg på 
EU-plan med deltagelse af Parlamentet; 
understreger, at en sådan mekanisme vil 
bidrage til at bekæmpe 
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straffrihed og beskytte 
menneskerettighedsaktivister og -
forkæmpere rundt om i verden og på ny 
bekræfte betydningen af, at Den 
Europæiske Union reagerer på 
menneskerettighedssanktioner på en 
effektiv måde, hvilket derfor betyder 
anvendelse af afstemning med kvalificeret 
flertal; glæder sig over vedtagelsen af 
Rådets afgørelse om målrettede restriktive 
foranstaltninger til at afskrække fra og 
reagere på cyberangreb, der udgør en 
ekstern trussel mod EU og dets 
medlemsstater.

menneskerettighedskrænkelser, bekæmpe 
straffrihed og beskytte 
menneskerettighedsaktivister og -
forkæmpere rundt om i verden og på ny 
bekræfte betydningen af, at Den 
Europæiske Union reagerer på 
menneskerettighedssanktioner på en 
effektiv måde, hvilket derfor betyder 
anvendelse af afstemning med kvalificeret 
flertal; glæder sig over vedtagelsen af 
Rådets afgørelse om målrettede restriktive 
foranstaltninger til at afskrække fra og 
reagere på cyberangreb, der udgør en 
ekstern trussel mod EU og dets 
medlemsstater.
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Punkt 79

Forslag til beslutning Ændringsforslag

79. opfordrer til vedtagelse af den 
ambitiøse EU-handlingsplan for ligestilling 
mellem kønnene og styrkelse af kvinders 
indflydelse og status i de eksterne 
forbindelser for 2021-2025 
(ligestillingsplan III) med stærke 
forpligtelser og foranstaltninger om seksuel 
og reproduktiv sundhed og rettigheder; 
opfordrer i denne forbindelse til at styrke 
EU's støtte til tredjelande, navnlig til 
udvidelses- og nabolande, som er i færd 
med at gennemføre nye politikker og 
lovgivningsmæssige ændringer med 
henblik på at tilpasse de nationale retlige 
rammer til internationale forpligtelser og 
forpligtelser i tilknytning til verdensmålene 
for bæredygtig udvikling vedrørende 
kvinders rettigheder og ligestilling mellem 
kønnene, til at forebygge og bekæmpe vold 
mod kvinder og piger, til at beskytte 
kvindelige 
menneskerettighedsforkæmpere, til at 
fremme kvinders seksuelle og reproduktive 
sundhed og rettigheder, til at sikre, at unge 
får en videnbaseret, fyldestgørende 
seksualundervisning, der gør det muligt for 
piger og unge kvinder at foretage en sikker 
overgang til voksenlivet, og til at forhindre 
og sætte en stopper for seksuel vold og 
kønsbaseret vold, kvindelig 
kønslemlæstelse og andre skadelige 

79. glæder sig over 
rådsformandskabets konklusioner, der 
blev støttet af 24 medlemsstater, om den 
ambitiøse EU-handlingsplan for ligestilling 
mellem kønnene og styrkelse af kvinders 
indflydelse og status i de eksterne 
forbindelser for 2021-2025 (GAP III) med 
stærke forpligtelser og foranstaltninger om 
seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder; opfordrer i denne forbindelse 
til at styrke EU's støtte til tredjelande, 
navnlig til udvidelses- og nabolande, som 
er i færd med at gennemføre nye politikker 
og lovgivningsmæssige ændringer med 
henblik på at tilpasse de nationale retlige 
rammer til internationale forpligtelser og 
forpligtelser i tilknytning til verdensmålene 
for bæredygtig udvikling vedrørende 
kvinders rettigheder og ligestilling mellem 
kønnene, til at forebygge og bekæmpe vold 
mod kvinder og piger, til at beskytte 
kvindelige 
menneskerettighedsforkæmpere, til at 
fremme kvinders seksuelle og reproduktive 
sundhed og rettigheder, til at sikre, at unge 
får en videnbaseret, fyldestgørende 
seksualundervisning, der gør det muligt for 
piger og unge kvinder at foretage en sikker 
overgang til voksenlivet, og til at forhindre 
og sætte en stopper for seksuel vold og 
kønsbaseret vold, kvindelig 
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praksisser, herunder tidlige ægteskaber og 
tvangsægteskaber;

kønslemlæstelse og andre skadelige 
praksisser, herunder tidlige ægteskaber og 
tvangsægteskaber;

Or. en


