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Ändringsförslag 4
Kati Piri, Isabel Santos
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0259/2020/REV
Isabel Santos
Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – 
årsrapport 2019
(2020/2208(INI))

Förslag till resolution
Beaktandeled 41

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
gemensamma meddelande med titeln EU:s 
tredje handlingsplan för jämställdhet – En 
ambitiös agenda för jämställdhet och 
kvinnors egenmakt i EU:s yttre åtgärder 
(JOIN(2020)0017) av den 
25 november 2020,

– med beaktande av kommissionens 
gemensamma meddelande med titeln EU:s 
tredje handlingsplan för jämställdhet – En 
ambitiös agenda för jämställdhet och 
kvinnors egenmakt i EU:s yttre åtgärder 
(JOIN(2020)0017) av den 
25 november 2020, och rådets 
ordförandeskaps slutsatser av den 16 
december 2020 om den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet,
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Ändringsförslag 5
Kati Piri, Isabel Santos
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0259/2020/REV
Isabel Santos
Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – 
årsrapport 2019
(2020/2208(INI))

Förslag till resolution
Punkt 67

Förslag till resolution Ändringsförslag

67. Europaparlamentet begär att man 
brådskande antar och genomför en 
autonom, flexibel och reaktiv global EU-
mekanism för människorättsliga 
sanktioner, den så kallade 
Magnitskijlagen, som en väsentlig del av 
EU:s befintliga verktygslåda för mänskliga 
rättigheter och utrikespolitik, i syfte att 
stärka EU:s roll som global aktör på 
människorättsområdet och möjliggöra 
riktade sanktioner mot enskilda personer, 
statliga och icke-statliga aktörer samt andra 
enheter som är ansvariga för eller delaktiga 
i allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, inbegripet systematiska 
korruptionsbrott kopplade till grova 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet välkomnar antagandet av 
globala mekanismer för människorättsliga 
sanktioner i ett ökande antal länder. 
Parlamentet betonar vikten av att detta 
system följer EU:s prövningsmekanism. 
Parlamentet understryker nödvändigheten 
av att anslå tillräckliga resurser för att 
möjliggöra ett effektivt genomförande av 
det. Parlamentet uppmanar till ett 
inrättande av en rådgivande kommitté på 
EU-nivå där parlamentet ingår. Parlamentet 
betonar att en sådan mekanism kommer att 
bidra till att bekämpa kränkningar av 
mänskliga rättigheter och straffrihet och till 

67. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av det autonoma, flexibla och 
reaktiva globala EU-systemet för 
människorättsliga sanktioner och begär 
att man brådskande genomför det, som en 
väsentlig del av EU:s befintliga 
verktygslåda för mänskliga rättigheter och 
utrikespolitik, i syfte att stärka EU:s roll 
som global aktör på människorättsområdet 
och möjliggöra riktade sanktioner mot 
enskilda personer, statliga och icke-statliga 
aktörer samt andra enheter som är 
ansvariga för eller delaktiga i allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, 
inbegripet systematiska korruptionsbrott 
kopplade till grova kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
välkomnar antagandet av globala 
mekanismer för människorättsliga 
sanktioner i ett ökande antal länder. 
Parlamentet betonar vikten av att detta 
system följer EU:s prövningsmekanism. 
Parlamentet understryker nödvändigheten 
av att anslå tillräckliga resurser för att 
möjliggöra ett effektivt genomförande av 
det. Parlamentet uppmanar till ett 
inrättande av en rådgivande kommitté på 
EU-nivå där parlamentet ingår. Parlamentet 
betonar att en sådan mekanism kommer att 
bidra till att bekämpa kränkningar av 
mänskliga rättigheter och straffrihet och till 
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att skydda människorättsaktivister och 
människorättsförsvarare runt om i världen, 
samt bekräftar vikten av att EU vidtar 
sanktioner för mänskliga rättigheter på ett 
effektivt sätt, vilket innebär att man 
använder sig av omröstning med 
kvalificerad majoritet. Parlamentet 
välkomnar antagandet av rådets beslut om 
riktade restriktiva åtgärder för att 
avskräcka från och reagera på 
cyberattacker som utgör ett externt hot mot 
EU eller dess medlemsländer.

att skydda människorättsaktivister och 
människorättsförsvarare runt om i världen, 
samt bekräftar vikten av att EU vidtar 
sanktioner för mänskliga rättigheter på ett 
effektivt sätt, vilket innebär att man 
använder sig av omröstning med 
kvalificerad majoritet. Parlamentet 
välkomnar antagandet av rådets beslut om 
riktade restriktiva åtgärder för att 
avskräcka från och reagera på 
cyberattacker som utgör ett externt hot mot 
EU eller dess medlemsländer.
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Ändringsförslag 6
Kati Piri, Isabel Santos
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0259/2020/REV
Isabel Santos
Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – 
årsrapport 2019
(2020/2208(INI))

Förslag till resolution
Punkt 79

Förslag till resolution Ändringsförslag

79. Europaparlamentet efterlyser ett 
antagande av den ambitiösa EU-
åtgärdsplanen för jämställdhet och 
kvinnors egenmakt i yttre förbindelser för 
perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet) med 
kraftfulla åtaganden och åtgärder 
beträffande sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter. Parlamentet efterlyser i 
detta avseende ökat EU-stöd till 
tredjeländer, särskilt utvidgningsländer och 
grannländer, som genomför ny politik och 
lagändringar i syfte att anpassa de 
nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
förebygga och bekämpa våld mot kvinnor 
och flickor, skydda kvinnliga 
människorättsförsvarare, främja kvinnors 
sexuella och reproduktiva hälsa och 
rättigheter, ge ungdomar vetenskapligt 
baserad, omfattande och lämplig 
sexualundervisning, möjliggöra för flickor 
och unga kvinnor att på ett säkert sätt träda 
in i vuxenlivet samt förebygga och sätta 
stopp för sexuellt och könsrelaterat våld, 
kvinnlig könsstympning och annan skadlig 
praxis, bland annat barn- och 
tvångsäktenskap.

79. Europaparlamentet välkomnar 
rådets ordförandeskaps slutsatser, med 
stöd från 24 medlemsstater, om EU-
åtgärdsplanen för jämställdhet och 
kvinnors egenmakt i yttre förbindelser för 
perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet) med 
kraftfulla åtaganden och åtgärder 
beträffande sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter. Parlamentet efterlyser i 
detta avseende ökat EU-stöd till 
tredjeländer, särskilt utvidgningsländer och 
grannländer, som genomför ny politik och 
lagändringar i syfte att anpassa de 
nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
förebygga och bekämpa våld mot kvinnor 
och flickor, skydda kvinnliga 
människorättsförsvarare, främja kvinnors 
sexuella och reproduktiva hälsa och 
rättigheter, ge ungdomar vetenskapligt 
baserad, omfattande och lämplig 
sexualundervisning, möjliggöra för flickor 
och unga kvinnor att på ett säkert sätt träda 
in i vuxenlivet samt förebygga och sätta 
stopp för sexuellt och könsrelaterat våld, 
kvinnlig könsstympning och annan skadlig 
praxis, bland annat barn- och 
tvångsäktenskap.
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