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13.1.2021 A9-0259/19

Ändringsförslag 19
Isabel Wiseler-Lima
för PPE-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
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Den globala lågkonjunktur som 
orsakats av pandemin kan leda till att 
staterna prioriterar att stimulera ekonomisk 
verksamhet och locka till sig investeringar. 
Detta får inte ske på bekostnad av deras 
ambitioner i fråga om politiska mål och 
standarder för vissa andra områden, 
exempelvis skydd av mänskliga rättigheter, 
klimatåtgärder och kampen mot fattigdom.

H. Den globala lågkonjunktur som 
orsakats av pandemin kan leda till att 
staterna prioriterar att stimulera ekonomisk 
verksamhet och locka till sig investeringar. 
Detta får inte ske på bekostnad av deras 
ambitioner i fråga om politiska mål och 
standarder för vissa andra områden, 
exempelvis skydd av mänskliga rättigheter, 
klimatåtgärder och kampen mot fattigdom, 
särskilt fattigdom bland barn och deras 
familjer.

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/20

Ändringsförslag 20
Isabel Wiseler-Lima
för PPE-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 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt med politiska svar på 
samhällenas och invånarnas berättigade 
krav, inom ramen för en inkluderande 
dialog som leder till en positiv förändring. 
Parlamentet fördömer samtidigt 
undertryckande av fredliga rörelser, särskilt 
genom sådant övervåld från 
säkerhetstjänstemäns sida som vissa 
regeringar har riktat mot sina befolkningar 
i syfte att kväva avvikande och kritiska 
röster.

16. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt med politiska svar på 
samhällenas, familjernas och invånarnas 
berättigade krav, inom ramen för en 
inkluderande dialog som leder till en 
positiv förändring. Parlamentet fördömer 
samtidigt undertryckande av fredliga 
rörelser, särskilt genom sådant övervåld 
från säkerhetstjänstemäns sida som vissa 
regeringar har riktat mot sina befolkningar 
i syfte att kväva avvikande och kritiska 
röster.

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/21

Ändringsförslag 21
Isabel Wiseler-Lima
för PPE-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 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet betonar 
behovet att skydda mödrar i utsatta 
situationer, särskilt ensamstående 
mödrar, för att undvika fattigdom och 
social utestängning. Parlamentet 
poängterar behovet att skapa en social 
och ekonomisk miljö och sociala och 
ekonomiska villkor som gör det möjligt 
för mödrar att fortsätta sin yrkesmässiga 
utveckling.

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/22

Ändringsförslag 22
Isabel Wiseler-Lima
för PPE-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 87

Förslag till resolution Ändringsförslag

87. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU och dess medlemsstater att 
intensifiera sitt samarbete och sin dialog 
med tredjeländer, med barns rättigheter och 
skydd som en prioritering, i syfte att se till 
att barns rättigheter respekteras överallt i 
världen och att inget barn lämnas åt sitt 
öde. Parlamentet uppmanar i detta 
avseende EU och dess medlemsstater att 
samarbeta med partnerländerna och att 
avsätta ytterligare ekonomiska resurser, 
särskilt inom ramen för offentligt 
utvecklingsbistånd, för att hantera globala 
utmaningar när det gäller barns hälsa och 
utbildning, inklusive rätten till utbildning 
på barnets förstaspråk, utrotande av 
barnarbete, bekämpning av våld, sexuella 
övergrepp, tidiga äktenskap och 
tvångsäktenskap, människohandel och 
exploatering samt rekrytering och 
användning i väpnade konflikter, som 
miljontals barn fallit offer för. Parlamentet 
påminner om att barnets bästa inbegriper 
att få beskydd, omsorg och trygghet i en 
miljö där det kan växa upp med det stöd 
och skydd som det behöver och få sina 
grundläggande behov tillgodosedda. 
Parlamentet betonar att utbildning är ett 
viktigt redskap för att bekämpa 
diskriminering av och våld mot barn. 
Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

87. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU och dess medlemsstater att 
intensifiera sitt samarbete och sin dialog 
med tredjeländer, med barns rättigheter och 
skydd som en prioritering, i syfte att se till 
att barns rättigheter respekteras överallt i 
världen och att inget barn lämnas åt sitt 
öde. Parlamentet uppmanar i detta 
avseende EU och dess medlemsstater att 
samarbeta med partnerländerna och att 
avsätta ytterligare ekonomiska resurser, 
särskilt inom ramen för offentligt 
utvecklingsbistånd, för att hantera globala 
utmaningar när det gäller barns hälsa och 
utbildning, inklusive rätten till utbildning 
på barnets förstaspråk, utrotande av 
barnarbete, bekämpning av våld, sexuella 
övergrepp, tidiga äktenskap och 
tvångsäktenskap, människohandel och 
exploatering samt rekrytering och 
användning i väpnade konflikter, som 
miljontals barn fallit offer för. Parlamentet 
påminner om att barnets bästa inbegriper 
att få beskydd, omsorg och trygghet i en 
miljö där det kan växa upp med det stöd 
och skydd som det behöver, först och 
främst i sin egen familj, och få sina 
grundläggande behov tillgodosedda. 
Parlamentet betonar att utbildning är ett 
viktigt redskap för att bekämpa 
diskriminering av och våld mot barn. 
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främja barns tillgång till utbildning. Parlamentet efterlyser åtgärder för att 
främja barns tillgång till utbildning.

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/23

Ändringsförslag 23
Isabel Wiseler-Lima
för PPE-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 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 
understryker behovet av att 
uppmärksamma situationen runt om i 
världen för kristna som förföljs och som 
utgör en klar majoritet av de religiösa 
grupper som diskrimineras, utsätts för 
våld och dödas.

Or. en
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