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Isabel Santos, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
for S&D-Gruppen

Betænkning A9-0266/2020
David McAllister
Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning 2020
(2020/2206(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. insisterer på en hurtig vedtagelse 
og gennemførelse af en stærk, målrettet 
EU-mekanisme for 
menneskerettighedsrelaterede sanktioner 
("EU's Magnitskij-lov"), der indbefatter 
visumforbud og indefrysning af aktiver; 
understreger, at en sådan 
sanktionsmekanisme også bør være rettet 
mod korruption samt menneskehandel og 
seksuel og kønsbaseret vold; understreger, 
at sanktionsordningen skal omfatte en 
effektiv gennemførelsesmekanisme, der 
sikrer overholdelse i alle medlemsstater;

14. glæder sig over vedtagelsen og 
insisterer på en hurtig gennemførelse af 
den globale EU-ordning for 
menneskerettighedssanktioner, der 
indbefatter visumforbud og indefrysning af 
aktiver; understreger, at en sådan 
sanktionsmekanisme også bør være rettet 
mod korruption samt menneskehandel og 
seksuel og kønsbaseret vold; understreger, 
at sanktionsordningen skal omfatte en 
effektiv gennemførelsesmekanisme, der 
sikrer overholdelse i alle medlemsstater;
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Betænkning A9-0266/2020
David McAllister
Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning 2020
(2020/2206(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 38

Forslag til beslutning Ændringsforslag

38. understreger, at det er af afgørende 
betydning og i EU's og Det Forenede 
Kongeriges gensidige interesse – 
forstærket af deres fælles principper og 
fælles værdier samt deres geografiske 
nærhed og mangeårige fælles strategiske 
samarbejde – at nå til enighed om fælles 
løsninger på udenrigs-, sikkerheds- og 
forsvarspolitiske udfordringer på grundlag 
af principperne om multilateralisme, 
konfliktløsning gennem dialog og 
diplomati og under hensyn til folkeretten, i 
erkendelse af at de fleste internationale 
trusler påvirker begge sider lige stærkt; 
understreger betydningen af at nå frem til 
en god aftale om de fremtidige 
forbindelser mellem EU og Det Forenede 
Kongerige, som beskytter EU's interesser;

38. understreger, at det er af afgørende 
betydning og i EU's og Det Forenede 
Kongeriges gensidige interesse – 
forstærket af deres fælles principper og 
fælles værdier samt deres geografiske 
nærhed og mangeårige fælles strategiske 
samarbejde – at nå til enighed om fælles 
løsninger på udenrigs-, sikkerheds- og 
forsvarspolitiske udfordringer på grundlag 
af principperne om multilateralisme, 
konfliktløsning gennem dialog og 
diplomati og under hensyn til folkeretten, i 
erkendelse af at de fleste internationale 
trusler påvirker begge sider lige stærkt;
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David McAllister
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Forslag til beslutning
Punkt 41a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

41a. fordømmer på det kraftigste 
stormen mod den amerikanske kongres, 
der blev gennemført af oprørere og 
ansporet af præsident Donald Trumps 
konspirationsteorier og grundløse 
påstande om, at præsidentvalget den 
3. november 2020 var manipuleret; har 
tillid til, at USA sikrer en fredelig 
magtoverdragelse til den valgte præsident 
Joseph Biden og den valgte vicepræsident 
Kamala Harris; er foruroliget over den 
stigende populisme og ekstremisme på 
begge sider af Atlanten og understreger 
det presserende behov for at forsvare 
demokrati, menneskerettigheder og 
retsstatsprincippet på verdensplan;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 52

Forslag til beslutning Ændringsforslag

52. opfordrer Kommissionen, Rådet og 
NF/HR til fortsat at meddele Kina, at EU 
ikke vil tolerere landets fortsatte 
menneskerettighedskrænkelser i 
Hongkong, Tibet og Xinjiang eller dets 
behandling af personer, der tilhører 
mindretal, og til at spille en afgørende rolle 
på den internationale scene for at sikre 
Hongkongs selvstyre; fordømmer 
krænkelsen af "ét land, to systemer"-
modellen gennem vedtagelsen af den 
nationale sikkerhedslov i Kina, som i 
alvorlig grad undergraver Hongkongs høje 
grad af selvstyre og har en skadelig 
indvirkning på domstolenes uafhængighed 
og ytringsfriheden i Hongkong; udtrykker 
bekymring over de konsekvenser, som 
indførelsen af den nationale sikkerhedslov i 
Hongkong har for forholdet mellem Kina 
og Taiwan; understreger, at Beijings 
fortsatte underminering af Hongkongs 
selvstyre ikke blot er i strid med Kinas 
forpligtelser i henhold til bilaterale 
traktater og folkeretten, men også sætter 
spørgsmålstegn ved Beijings rolle som en 
troværdig partner; bemærker, at 
Parlamentet vil tage hensyn til 
menneskerettighedskrænkelser på det 
kinesiske fastland og i Hongkong, når det 
bliver anmodet om at godkende en 
omfattende investeringsaftale og eventuelle 
fremtidige handelsaftaler med Kina; 

52. opfordrer Kommissionen, Rådet og 
NF/HR til fortsat at meddele Kina, at EU 
ikke vil tolerere landets fortsatte 
menneskerettighedskrænkelser i 
Hongkong, Tibet og Xinjiang eller dets 
behandling af personer, der tilhører 
mindretal, og til at spille en afgørende rolle 
på den internationale scene for at sikre 
Hongkongs selvstyre; fordømmer 
krænkelsen af "ét land, to systemer"-
modellen gennem vedtagelsen af den 
nationale sikkerhedslov i Kina, som i 
alvorlig grad undergraver Hongkongs høje 
grad af selvstyre og har en skadelig 
indvirkning på domstolenes uafhængighed 
og ytringsfriheden i Hongkong; udtrykker 
bekymring over de konsekvenser, som 
indførelsen af den nationale sikkerhedslov i 
Hongkong har for forholdet mellem Kina 
og Taiwan; understreger, at Beijings 
fortsatte underminering af Hongkongs 
selvstyre ikke blot er i strid med Kinas 
forpligtelser i henhold til bilaterale 
traktater og folkeretten, men også sætter 
spørgsmålstegn ved Beijings rolle som en 
troværdig partner; bemærker, at 
Parlamentet vil tage hensyn til 
menneskerettighedskrænkelser på det 
kinesiske fastland og i Hongkong, når det 
bliver anmodet om at godkende en 
omfattende investeringsaftale og eventuelle 
fremtidige handelsaftaler med Kina; 
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tilskynder medlemsstaterne til at 
gennemføre den pakke af foranstaltninger, 
som Rådet for Udenrigsanliggender nåede 
til enighed om den 28. juli 2020, og 
Parlamentets beslutning af 19. juni 20201; 
anmoder om, at Kommissionen og 
medlemsstaterne aktivt modsætter sig den 
brutale forfølgelse af uighurer i Xinjiang 
og andre etniske og religiøse 
minoritetsgrupper, navnlig kristne og 
tibetanere;

_______________________
Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0174.

tilskynder medlemsstaterne til at 
gennemføre den pakke af foranstaltninger, 
som Rådet for Udenrigsanliggender nåede 
til enighed om den 28. juli 2020, og 
Parlamentets beslutning af 19. juni 20201; 
anmoder om, at Kommissionen og 
medlemsstaterne aktivt modsætter sig den 
brutale forfølgelse af uighurer i Xinjiang 
og andre etniske og religiøse 
minoritetsgrupper, navnlig kristne og 
tibetanere; opfordrer medlemsstaterne og 
NF/HR til at vedtage sanktioner i henhold 
til den globale EU-ordning for 
menneskerettighedssanktioner mod de 
kinesiske embedsmænd og statsstyrede 
enheder, der er ansvarlige for 
tilrettelæggelsen af politikken med 
massetilbageholdelse af uighurer og 
tvangsarbejde i Kina;

_______________________
1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0174.
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