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13.1.2021 A9-0259/10

Ændringsforslag 10
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
for ID-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
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. understreger behovet for at lægge 
særlig vægt på bistand til miljø- og 
klimafordrevne personer; mener, at det er 
vigtigt at arbejde på internationalt plan 
for at definere begrebet "miljøfordrevne 
personer" i FN-regi med henblik på at 
etablere en international retlig ramme og 
vedtage en fælles tilgang til beskyttelse af 
de personer, der er tvunget til at forlade 
deres hjemsted; erkender, at de 
miljømæssige konsekvenser af 
klimaændringerne kan forværre 
problemer med tvangsfordrivelser, og 
understreger derfor behovet for hurtigt at 
gennemføre politikker, der mindsker 
virkningerne af klimaændringerne i 
overensstemmelse med Parisaftalen;

13. mener, at begrebet 
"klimaflygtninge" er et påskud til at 
intensivere den ukontrollerede ulovlige 
indvandring uden nogen som helst 
begrænsninger; bekræfter, at 
medlemsstaterne skal have 
enekompetence til at fastsætte 
betingelserne for indrejse og ophold på 
deres område;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/11

Ændringsforslag 11
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
for ID-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
Punkt 20 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. understreger Tyrkiets rolle i at 
skabe nye konflikter og optrappe de 
eksisterende konflikter i forskellige sårbare 
regioner, herunder, men ikke begrænset til 
Syrien, Libyen, Somalia og Nagorno-
Karabakh; opfordrer i denne henseende EU 
til permanent at indstille 
tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet, da 
landet ikke deler vores europæiske værdier 
og heller ikke er et europæisk land;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/12

Ændringsforslag 12
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
for ID-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
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. beklager den vanskelige situation 
for migranter og flygtninge rundt om i 
verden, navnlig fordrevne kvinder, børn, 
personer med handicap og kroniske 
sygdomme, personer med forskellig 
seksuel orientering og personer, der 
tilhører forfulgte etniske, religiøse og 
trosmæssige mindretal, som er blandt de 
mest sårbare; bemærker, at antallet af 
internationale migranter i 2019 skønnes 
at være på næsten 272 millioner, hvilket 
svarer til 3,5 % af verdens befolkning, 
hvoraf 20 millioner var flygtninge, og at 
der i løbet af de seneste to år har været 
omfattende fordrivelser og 
migrationshændelser; bemærker 
stigningen i antallet af asylansøgere i 
2019, der ansøgte om international 
beskyttelse i medlemsstaterne i EU-27 som 
følge af repressiv praksis og 
menneskerettighedskrænkelser begået af 
bl.a. diktaturer, der sidder på den politiske 
magt ulovligt; fordømmer politiske 
foranstaltninger, der udhuler migranters 
og flygtninges menneskerettigheder og 
bringer deres sikkerhed og liv i fare; 
fordømmer på det kraftigste tilfældene af 
forskelsbehandling, intolerance, 
forfølgelse og drab i forbindelse med 
migrations- eller flygtningestatus; afviser 
den negative tendens til chikane og 

22. bemærker, at Den Europæiske 
Unions politik, der har understøttet 
konflikter som dem i Libyen og Syrien og 
omfatter anvendelse af en strategi med 
generel og ubegrænset modtagelse af 
millioner af illegale indvandrere, er 
hovedårsagen til den accelererende 
illegale indvandring og overvældende 
tilstrømning af migranter; opfordrer til, at 
der sættes en stopper for politikker, der 
tilskynder til ulovlig indvandring, såsom 
princippet om kvoter mellem 
medlemsstaterne, og til en effektiv 
udvisning af ulovlige indvandrere til deres 
oprindelsesland eller deres 
oprindelsessted;
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kriminaliseringen af det arbejde, der 
udføres af dem, der forsvarer migranters 
og flygtninges menneskerettigheder og 
yder dem bistand;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/13

Ændringsforslag 13
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
for ID-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
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. udtrykker dyb bekymring over de 
fortsatte alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser mod børn 
rundt om i verden i 2019, året for 30-
årsdagen for konventionen om barnets 
rettigheder, nemlig børnearbejde, tidlige 
ægteskaber og tvungne ægteskaber, 
menneskehandel og udnyttelse af børn, 
herunder til seksuelle formål, rekruttering 
eller hvervning af børn til grupper, 
anvendelse af børnesoldater i væbnede 
konflikter, seksuelt misbrug af børn og 
prostitution, familieadskillelse og 
tilbageholdelse af børn, herunder af 
indvandringsrelaterede årsager, samt de 
udfordringer, som piger står over for med 
hensyn til seksuel og kønsbaseret vold, 
utidig graviditet, hivinfektion og 
skolefrafald; finder det beklageligt, at 
mange børn og unge i forbindelse med 
pandemien har været nødt til at tage 
arbejde for at opfylde basale behov og 
støtte deres husstande og som følge heraf 
er gået ud af skolen; understreger, at denne 
uønskede udvikling er et tilbageskridt hvad 
angår børns skoleundervisning;

28. udtrykker dyb bekymring over de 
fortsatte alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser mod børn 
rundt om i verden i 2019, året for 30-
årsdagen for konventionen om barnets 
rettigheder, nemlig børnearbejde, tidlige 
ægteskaber og tvungne ægteskaber, 
menneskehandel og udnyttelse af børn, 
herunder til seksuelle formål, rekruttering 
eller hvervning af børn til grupper, 
anvendelse af børnesoldater i væbnede 
konflikter, seksuelt misbrug af børn og 
prostitution, familieadskillelse og 
tilbageholdelse af børn, herunder af 
indvandringsrelaterede årsager, samt de 
udfordringer, som piger står over for med 
hensyn til seksuel og kønsbaseret vold, 
utidig graviditet, hivinfektion og 
skolefrafald; finder det beklageligt, at 
mange børn og unge i forbindelse med 
pandemien har været nødt til at tage 
arbejde for at opfylde basale behov og 
støtte deres husstande og som følge heraf 
er gået ud af skolen; understreger, at denne 
uønskede udvikling er et tilbageskridt hvad 
angår børns skoleundervisning; modsætter 
sig den stadig større udbredelse af 
tvangsægteskaber i Den Europæiske 
Unions medlemsstater, som skyldes, at der 
i stigende omfang henvises til islamisk ret 
;
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13.1.2021 A9-0259/14

Ændringsforslag 14
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
for ID-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
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. udtrykker sin dybe sorg over og 
fordømmelse af de terrorangreb og 
bombninger, som blev begået i første 
halvdel af 2019, og som var rettet mod 
troende og deres religiøse samlingssteder, 
der skal bevares og beskyttes; er alarmeret 
over, at disse gruopvækkende handlinger 
faldt sammen med hadekampagner 
understøttet af visse politiske ledere og 
terrorgrupper, der forsøger at nægte eller 
begrænse retten til tanke-, samvittigheds-, 
religions- eller trosfrihed; opfordrer 
indtrængende staterne til at fremme tanke-, 
samvittigheds-, religions- og trosfrihed og 
beskytte sårbare religiøse mindretal og 
trossamfund ved hurtigt at skride til 
handling mod de gerningsmænd, der begår 
vold eller tilskynder til had;

29. udtrykker sin dybe sorg over og 
fordømmelse af de terrorangreb og 
bombninger, som blev begået i første 
halvdel af 2019, og som var rettet mod 
troende og deres religiøse samlingssteder, 
der skal bevares og beskyttes; er alarmeret 
over, at disse gruopvækkende handlinger 
faldt sammen med hadekampagner 
understøttet af visse politiske ledere og 
terrorgrupper, der forsøger at nægte eller 
begrænse retten til tanke-, samvittigheds-, 
religions- eller trosfrihed; opfordrer 
indtrængende staterne til at fremme tanke-, 
samvittigheds-, religions- og trosfrihed og 
beskytte sårbare religiøse mindretal og 
trossamfund ved hurtigt at skride til 
handling mod de gerningsmænd, der begår 
vold eller tilskynder til had; bekræfter, at 
islamistisk terrorisme i denne henseende 
udgør en stor udfordring for 
medlemsstaterne, navnlig fordi den har 
rødder i udviklingen af radikal og politisk 
islam i vores samfund;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/15

Ændringsforslag 15
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
for ID-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
Punkt 29 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29a. fordømmer navnlig på det kraftigste 
terrorangrebene og bombeattentaterne mod 
kristne samfund; udtrykker sin dybe 
bekymring over de fortsatte angreb på 
kristne begået af islamiske terrorgrupper 
rundt om i verden; fordømmer på det 
kraftigste angrebet juleaften i 2019 og 
henrettelsen juledag 2019 af 11 mennesker i 
Nigeria; understreger betydningen af at 
beskytte det største forfulgte religiøse 
mindretal i verden, nemlig kristne; advarer 
om, at forfølgelsen af kristne nærmer sig 
folkedrab; understreger den rolle, som EU's 
medlemsstater skal spille med hensyn til at 
fordømme og imødegå disse angreb på 
samfund, der deler deres kristne kulturarv ; 
er dybt bekymret over den tiltagende 
vanhelligelse af og hærværk mod hellige og 
religiøse steder; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/16

Ændringsforslag 16
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
for ID-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
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. opfordrer medlemsstaterne til at 
gøre EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik 
mere effektiv ved at anvende reglen om 
afstemning med kvalificeret flertal i 
Rådet, navnlig i forbindelse med 
menneskerettighedsrelaterede spørgsmål, 
især om spørgsmål, der falder ind under 
EU's handlingsplan vedrørende 
menneskerettigheder og demokrati, og 
opfordrer til vedtagelse af sanktioner; 
opfordrer medlemsstaterne til at tale med 
en fælles, stærk stemme i multilaterale 
fora og handle i fællesskab, når de står 
over for kriser, som udfordrer Den 
Europæiske Unions kerneværdier og 
interesser, da dette er den eneste måde, 
hvorpå EU kan spille en førende rolle på 
den internationale scene og bruge sin 
indflydelse til at skabe positive 
forandringer og mere koordinerede svar 
på globale udfordringer, primært fremme 
og beskyttelse af menneskerettigheder, 
samt miljø- og klimarelaterede 
udfordringer;

33. mener, at afskaffelsen af reglen om 
enstemmighed i forbindelse med udenrigs- 
og sikkerhedspolitiske spørgsmål 
uopretteligt ville svække medlemsstaternes 
suverænitet; afviser ethvert forslag om at 
indføre afstemning med kvalificeret flertal i 
Rådet i forbindelse med udenrigs- og 
sikkerhedspolitiske spørgsmål eller 
menneskerettighedsrelaterede spørgsmål ;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/17

Ændringsforslag 17
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
for ID-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
Punkt 103

Forslag til beslutning Ændringsforslag

103. er forfærdet over antallet af drab, 
angreb og forfølgelse, diskrimination, 
chikane og tilskyndelse til antagonisme, 
der har fundet sted, og de mange 
indskrænkninger af rettigheder, der blev 
indført i 2019 over for enkeltpersoner og 
grupper, der står for skud på grund af deres 
religion, tro, ateisme eller agnosticisme; 
bekræfter på ny sin støtte til ofre for vold 
på grund af religion eller tro og sin vilje til 
at udrydde denne form for vold; 
understreger behovet for at være særlig 
opmærksom på situationen for forfulgte 
religiøse mindretal rundt om i verden, som 
udsættes for forskelsbehandling, trusler, 
blasfemilove, antikonverteringslove, 
nedrivning af deres religiøse 
samlingssteder, vold, slaveri, voldtægt, 
tvungne forsvindinger, henrettelser og 
folkedrab;

103. er forfærdet over antallet af drab, 
angreb og forfølgelse, diskrimination, 
chikane og tilskyndelse til antagonisme, 
der har fundet sted, og de mange 
indskrænkninger af rettigheder, der blev 
indført i 2019 over for enkeltpersoner og 
grupper, der står for skud på grund af deres 
religion, tro, ateisme eller agnosticisme; 
bekræfter på ny sin støtte til ofre for vold 
på grund af religion eller tro og sin vilje til 
at udrydde denne form for vold; 
understreger behovet for at være særlig 
opmærksom på situationen for forfulgte 
religiøse mindretal rundt om i verden, som 
udsættes for forskelsbehandling, trusler, 
blasfemilove, antikonverteringslove, 
nedrivning af deres religiøse 
samlingssteder, vold, slaveri, voldtægt, 
tvungne forsvindinger, henrettelser og 
folkedrab; bemærker , at kristne i dag er 
den mest forfulgte gruppe i verden som 
følge af den omsiggribende radikale 
islam, som er blevet opmuntret af 
grupper, men også af stater, med islamisk 
ret som en institutionel, politisk og social 
reference;

Or. en
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Ændringsforslag 18
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
for ID-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
Punkt 132 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

132a. opfordrer indtrængende EU og dets 
medlemsstater til at gøre bistand til 
udviklingslande betinget af aftaler om 
effektiv tilbagetagelse af ulovlige 
indvandrere, der opholder sig i EU;

Or. en


