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13.1.2021 A9-0259/10

Ändringsförslag 10
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
för ID-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet understryker 
behovet av att ägna särskild 
uppmärksamhet åt stöd till miljö- och 
klimatflyktingar. Parlamentet anser att 
det är viktigt med arbete på internationell 
nivå så att vi inom FN får en definition av 
begreppet ”miljöflykting” och kan få till 
stånd en folkrättslig ram och anta ett 
gemensamt tillvägagångssätt för skydd av 
dem som måste lämna sina hemorter. 
Parlamentet inser att 
klimatförändringarnas följdverkningar 
för miljön kan ge ytterligare näring åt 
tvångsförflyttningar och betonar därför 
att man snabbt måste genomföra en 
politik som, i enlighet med Parisavtalet, 
begränsar klimatförändringarnas 
konsekvenser.

13. Europaparlamentet anser att 
begreppet ”klimatflyktingar” är en 
förevändning för att accentuera den 
okontrollerade olagliga invandringen 
bortom varje form av begränsningar. 
Parlamentet bekräftar att 
medlemsstaterna måste ha exklusiv 
behörighet att fastställa villkoren för 
inresa och vistelse på sina territorier.

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/11

Ändringsförslag 11
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
för ID-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet understryker 
Turkiets roll i att skapa nya konflikter och 
trappa upp befintliga konflikter i olika 
sårbara regioner, inklusive, men inte 
begränsat till, Syrien, Libyen, Somalia och 
Nagorno-Karabach. Parlamentet uppmanar 
i detta avseende EU att slutgiltigt avsluta 
anslutningsförhandlingarna med Turkiet 
eftersom landet varken delar EU:s värden 
eller är ett europeiskt land.

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/12

Ändringsförslag 12
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
för ID-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn, personer 
med funktionsnedsättning och kronisk 
sjukdom, personer med avvikande sexuell 
läggning och personer som tillhör 
förföljda etniska och religiösa minoriteter 
eller trosminoriteter, som är bland de mest 
utsatta. Parlamentet noterar att antalet 
internationella migranter under 2019 
uppskattats till uppemot 272 miljoner, 
vilket motsvarar 3,5 procent av världens 
befolkning, varav fler än 20 miljoner var 
flyktingar och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under 
de senaste två åren. Parlamentet noterar 
ökningen av asylsökande som under 2019 
sökte internationellt skydd i 
medlemsstaterna i EU-27, till följd av 
förtryck och kränkningar av deras 
mänskliga rättigheter begångna av bland 
andra diktatoriska regimer som olagligt 
utövar den politiska makten. Parlamentet 
fördömer politiska åtgärder som urholkar 
migranters och flyktingars mänskliga 
rättigheter och äventyrar dessa 
människors säkerhet och liv. Parlamentet 
fördömer skarpt alla fall av 
diskriminering, intolerans, förföljelse och 

22. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionens politik – som har 
underbyggt konflikter i exempelvis Libyen 
och Syrien och som innebär tillämpning 
av en strategi för ett allmänt och 
obegränsat mottagande av miljontals 
olagliga invandrare – är den främsta 
orsaken till ökningen av den olagliga 
invandringen och de migrationsflöden 
som översvämmar oss. Parlamentet 
efterlyser både ett stopp för politik som 
uppmuntrar till olaglig invandring, t.ex. 
principen om kvoter bland 
medlemsstaterna, och effektiv utvisning 
av olagliga invandrare till deras 
ursprungsland eller avreseort.
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avrättningar med anknytning till 
migrations- eller flyktingstatus. 
Parlamentet fördömer den negativa 
trenden i fråga om trakasserier mot och 
kriminalisering av det arbete som utförs 
av dem som försvarar migranters och 
flyktingars mänskliga rättigheter och ger 
dessa människor sitt stöd.

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/13

Ändringsförslag 13
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
för ID-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten av konventionen om 
barnets rättigheter – i form av barnarbete, 
tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, 
handel med och utnyttjande av barn, bland 
annat för sexuella ändamål, inkallelse eller 
värvning av barn till grupper, användning 
av barnsoldater i väpnade konflikter, 
sexuella övergrepp mot barn och 
prostitution, familjeseparationer och 
frihetsberövande av barn, bland annat av 
invandringsrelaterade skäl, samt de 
utmaningar som flickor ställs inför vad 
gäller sexuellt och könsrelaterat våld, 
olägliga graviditeter, hivinfektioner och 
avhopp från skolan. Parlamentet anser att 
det är beklagligt att många barn och 
ungdomar har tvingats börja arbeta i 
samband med pandemin, för att tillgodose 
grundläggande behov och stödja sina 
hushåll, och till följd av detta har slutat 
skolan. Parlamentet betonar att den här 
oönskade utvecklingen är en tillbakagång 
när det gäller barns skolutbildning

28. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten av konventionen om 
barnets rättigheter – i form av barnarbete, 
tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, 
handel med och utnyttjande av barn, bland 
annat för sexuella ändamål, inkallelse eller 
värvning av barn till grupper, användning 
av barnsoldater i väpnade konflikter, 
sexuella övergrepp mot barn och 
prostitution, familjeseparationer och 
frihetsberövande av barn, bland annat av 
invandringsrelaterade skäl, samt de 
utmaningar som flickor ställs inför vad 
gäller sexuellt och könsrelaterat våld, 
olägliga graviditeter, hivinfektioner och 
avhopp från skolan. Parlamentet anser att 
det är beklagligt att många barn och 
ungdomar har tvingats börja arbeta i 
samband med pandemin, för att tillgodose 
grundläggande behov och stödja sina 
hushåll, och till följd av detta har slutat 
skolan. Parlamentet betonar att den här 
oönskade utvecklingen är en tillbakagång 
när det gäller barns skolutbildning 
Parlamentet motsätter sig ökningen av 
tvångsäktenskap i Europeiska unionens 
medlemsstater, vilken är ett resultat av att 
islamisk lag åberopas i allt högre grad.
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13.1.2021 A9-0259/14

Ändringsförslag 14
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
för ID-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa sorg över samt fördömer de 
terroristattacker och bombningar som ägde 
rum under första halvåret 2019 riktade mot 
troende och deras platser för 
religionsutövning, som måste bevaras och 
skyddas. Parlamentet är bestört över att 
dessa fruktansvärda handlingar sammanföll 
med hatkampanjer understödda av vissa 
politiska ledare och terrorgrupper med 
syftet att förneka eller begränsa rätten till 
tanke-, samvets-, religions- eller trosfrihet. 
Parlamentet uppmanar staterna att främja 
tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet och skydda sårbara 
religions- och trosminoriteter genom att 
vidta skyndsamma åtgärder mot förövare 
av våld eller uppmaningar till hat.

29. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa sorg över samt fördömer de 
terroristattacker och bombningar som ägde 
rum under första halvåret 2019 riktade mot 
troende och deras platser för 
religionsutövning, som måste bevaras och 
skyddas. Parlamentet är bestört över att 
dessa fruktansvärda handlingar sammanföll 
med hatkampanjer understödda av vissa 
politiska ledare och terrorgrupper med 
syftet att förneka eller begränsa rätten till 
tanke-, samvets-, religions- eller trosfrihet. 
Parlamentet uppmanar staterna att främja 
tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet och skydda sårbara 
religions- och trosminoriteter genom att 
vidta skyndsamma åtgärder mot förövare 
av våld eller uppmaningar till hat. 
Parlamentet bekräftar att islamistisk 
terrorism i detta avseende utgör en stor 
utmaning för medlemsstaterna, särskilt 
eftersom den har sina rötter i 
utvecklingen av radikal och politisk islam 
i våra samhällen.

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/15

Ändringsförslag 15
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
för ID-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet fördömer i 
synnerhet i skarpast möjliga ordalag de 
terroristattacker och bombningar som 
riktats mot kristna grupper. Parlamentet 
uttrycker allvarlig oro över islamiska 
terroristgruppers fortsatta attacker mot 
kristna runt om i världen. Parlamentet 
fördömer i skarpast möjliga ordalag 
attacken på julaftonen 2019 och 
avrättningen på juldagen 2019 av elva 
personer i Nigeria. Parlamentet betonar 
vikten av skydd för den största förföljda 
religiösa minoriteten i världen, nämligen 
kristna. Parlamentet varnar för att 
förföljelsen av kristna börjar likna ett 
folkmord. Parlamentet betonar den roll som 
EU:s medlemsstater måste spela när det 
gäller att fördöma och konfrontera dessa 
attacker mot grupper som delar deras 
kristna arv. Parlamentet är djupt oroat över 
den ökande skändningen av och 
vandalismen mot heliga och religiösa 
platser. 

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/16

Ändringsförslag 16
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
för ID-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet, särskilt i 
samband med frågor som rör mänskliga 
rättigheter, i synnerhet frågor inom 
ramen för EU:s handlingsplan för 
mänskliga rättigheter och demokrati samt 
avseende antagande av sanktioner. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att tala med en enda, stark röst för EU i 
multilaterala forum och att agera unisont 
när man ställs inför kriser som utmanar 
unionens grundläggande värden och 
intressen, eftersom detta är det enda sättet 
för unionen att inta en ledande roll på 
den internationella arenan och använda 
sitt inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och mer samordnade 
lösningar på globala utmaningar, i första 
hand främjande och skydd av mänskliga 
rättigheter och miljö- och 
klimatrelaterade utmaningar.

33. Europaparlamentet anser att ett 
avskaffande av enhällighetsregeln när det 
gäller utrikes- och säkerhetspolitiska frågor 
oåterkalleligen skulle försvaga 
medlemsstaternas suveränitet. Parlamentet 
förkastar varje form av förslag om att 
införa omröstning med kvalificerad 
majoritet i rådet när det gäller utrikes- och 
säkerhetspolitik eller 
människorättsrelaterade frågor.

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/17

Ändringsförslag 17
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
för ID-gruppen

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

Förslag till resolution
Paragraph 103

Förslag till resolution Ändringsförslag

103. Europaparlamentet är bestört över 
det antal avrättningar, attacker och 
handlingar i form av förföljelse, 
diskriminering, trakasserier och anstiftan 
till antagonism och det antal begränsningar 
av rättigheter som ägde rum respektive 
infördes 2019, riktat mot enskilda och 
grupper på grund av deras religion, 
trosuppfattning, ateism eller agnosticism. 
Parlamentet bekräftar på nytt sitt stöd till 
personer som fallit offer för våld på grund 
av religion eller trosuppfattning och sitt 
åtagande om att få sådant våld att upphöra. 
Parlamentet understryker behovet av att 
rikta särskild uppmärksamhet mot 
situationen för förföljda religiösa 
minoriteter i världen, som utsätts för 
diskriminering, hot, lagar mot hädelse och 
konvertering, förstörelse av platser för 
religionsutövning, våld, förslavning, 
våldtäkt, påtvingade försvinnanden, 
avrättningar och folkmord.

103. Europaparlamentet är bestört över 
det antal avrättningar, attacker och 
handlingar i form av förföljelse, 
diskriminering, trakasserier och anstiftan 
till antagonism och det antal begränsningar 
av rättigheter som ägde rum respektive 
infördes 2019, riktat mot enskilda och 
grupper på grund av deras religion, 
trosuppfattning, ateism eller agnosticism. 
Parlamentet bekräftar på nytt sitt stöd till 
personer som fallit offer för våld på grund 
av religion eller trosuppfattning och sitt 
åtagande om att få sådant våld att upphöra. 
Parlamentet understryker behovet av att 
rikta särskild uppmärksamhet mot 
situationen för förföljda religiösa 
minoriteter i världen, som utsätts för 
diskriminering, hot, lagar mot hädelse och 
konvertering, förstörelse av platser för 
religionsutövning, våld, förslavning, 
våldtäkt, påtvingade försvinnanden, 
avrättningar och folkmord. Parlamentet 
konstaterar att kristna i dag är den mest 
förföljda gruppen i världen till följd av 
framväxten av radikal islam, som 
uppmuntrats av grupper, men också av 
stater, under åberopande av islamisk lag i 
institutionella, politiska och sociala 
kontexter.

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/18

Ändringsförslag 18
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
för ID-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 132a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

132a. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft EU och dess medlemsstater att villkora 
biståndet till utvecklingsländer med avtal 
om ett effektivt återtagande av olagliga 
invandrare som befinner sig i EU.

Or. en


