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Isabel Wiseler-Lima
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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
Betragtning H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at den globale 
recession, som er forårsaget af pandemien, 
kan føre til, at regeringer prioriterer at 
stimulere den økonomiske aktivitet og 
tiltrække investeringer; understreger, at 
dette ikke bør ske på bekostning af deres 
ambitioner med hensyn til politiske mål og 
standarder for visse andre områder såsom 
beskyttelse af menneskerettighederne, 
klimaindsats og bekæmpelse af fattigdom;

H. der henviser til, at den globale 
recession, som er forårsaget af pandemien, 
kan føre til, at regeringer prioriterer at 
stimulere den økonomiske aktivitet og 
tiltrække investeringer; understreger, at 
dette ikke bør ske på bekostning af deres 
ambitioner med hensyn til politiske mål og 
standarder for visse andre områder såsom 
beskyttelse af menneskerettighederne, 
klimaindsats og bekæmpelse af fattigdom, 
især fattigdom hos børn og deres familier;

Or. en
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Isabel Wiseler-Lima
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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 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. mener, at de politiske reaktioner på 
de legitime krav fra samfund og 
enkeltpersoner, der er baseret på inklusiv 
dialog, som medfører positive ændringer, 
er af afgørende betydning; fordømmer på 
den anden side undertrykkelsen af fredelige 
bevægelser, navnlig gennem 
sikkerhedsstyrkernes overdrevne 
magtanvendelse, som visse regeringer har 
påført deres befolkninger for at kvæle 
meningsforskelle og kritiske røster;

16. mener, at de politiske reaktioner på 
de legitime krav fra samfund, familier og 
enkeltpersoner, der er baseret på inklusiv 
dialog, som medfører positive ændringer, 
er af afgørende betydning; fordømmer på 
den anden side undertrykkelsen af fredelige 
bevægelser, navnlig gennem 
sikkerhedsstyrkernes overdrevne 
magtanvendelse, som visse regeringer har 
påført deres befolkninger for at kvæle 
meningsforskelle og kritiske røster;
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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 26 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26a. fremhæver behovet for at beskytte 
mødre i sårbare situationer, navnlig 
enlige mødre, for at forebygge fattigdom 
og social udstødelse; påpeger behovet for 
at skabe det sociale og økonomiske miljø 
og de betingelser, der gør det muligt for 
mødre at fortsætte deres faglige udvikling;
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Forslag til beslutning
Punkt 87

Forslag til beslutning Ændringsforslag

87. gentager sin opfordring til EU og 
dets medlemsstater om at intensivere deres 
samarbejde og dialog med tredjelande, med 
børns rettigheder og beskyttelse som en 
prioritet, med det formål, at børns 
rettigheder respekteres overalt i verden, og 
at ingen børn lades i stikken; opfordrer i 
denne forbindelse indtrængende EU og 
dets medlemsstater til at samarbejde med 
partnerlandene og til at give tilsagn om 
yderligere finansielle midler, navnlig inden 
for rammerne af den officielle 
udviklingsbistand, med henblik på at 
imødegå globale udfordringer vedrørende 
sundhed og uddannelse af børn, herunder 
retten til uddannelse på ens modersmål, 
udryddelse af børnearbejde, bekæmpelse af 
vold, seksuelt misbrug og tidlige 
ægteskaber og tvangsægteskaber, 
menneskehandel og udnyttelse samt 
rekruttering eller anvendelse i væbnede 
konflikter, som millioner af børn er blevet 
ofre for; minder om, at barnets tarv 
omfatter beskyttelse, omsorg og sikkerhed 
i et miljø, hvor de kan vokse op med den 
støtte og beskyttelse, de har brug for, og få 
deres primære behov dækket; understreger, 
at uddannelse er et meget vigtigt redskab til 
at bekæmpe diskrimination og vold mod 
børn; opfordrer til, at der træffes 
foranstaltninger til at lette børns adgang til 

87. gentager sin opfordring til EU og 
dets medlemsstater om at intensivere deres 
samarbejde og dialog med tredjelande, med 
børns rettigheder og beskyttelse som en 
prioritet, med det formål, at børns 
rettigheder respekteres overalt i verden, og 
at ingen børn lades i stikken; opfordrer i 
denne forbindelse indtrængende EU og 
dets medlemsstater til at samarbejde med 
partnerlandene og til at give tilsagn om 
yderligere finansielle midler, navnlig inden 
for rammerne af den officielle 
udviklingsbistand, med henblik på at 
imødegå globale udfordringer vedrørende 
sundhed og uddannelse af børn, herunder 
retten til uddannelse på ens modersmål, 
udryddelse af børnearbejde, bekæmpelse af 
vold, seksuelt misbrug og tidlige 
ægteskaber og tvangsægteskaber, 
menneskehandel og udnyttelse samt 
rekruttering eller anvendelse i væbnede 
konflikter, som millioner af børn er blevet 
ofre for; minder om, at barnets tarv 
omfatter beskyttelse, omsorg og sikkerhed 
i et miljø, hvor de kan vokse op med den 
støtte og beskyttelse, de har brug for, først 
og fremmest i deres familie, og få deres 
primære behov dækket; understreger, at 
uddannelse er et meget vigtigt redskab til at 
bekæmpe diskrimination og vold mod 
børn; opfordrer til, at der træffes 
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Isabel Santos
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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; fremhæver behovet for blandt 
andet at være opmærksom på situationen 
for de forfulgte kristne rundt om i verden, 
som udgør langt størstedelen af de 
religiøse grupper, der står over for 
forskelsbehandling, vold og død;

Or. en


