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Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet kräver ett 
snabbt antagande och genomförande av en 
kraftfull, målinriktad unionsmekanism 
för människorättsrelaterade sanktioner 
(”EU:s Magnitskijlag”) som innebär 
viseringsförbud och frysning av tillgångar. 
Parlamentet betonar att en sådan 
sanktionsmekanism även bör inriktas på 
korruption, människohandel och sexuellt 
och könsrelaterat våld. Parlamentet 
understryker att sanktionssystemet måste 
omfatta en effektiv 
genomförandemekanism som garanterar 
efterlevnaden i samtliga medlemsstater.

14. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet och insisterar på ett snabbt 
genomförande av EU:s globala ordning 
för sanktioner avseende de mänskliga 
rättigheterna, som omfattar 
viseringsförbud och frysning av tillgångar. 
Parlamentet betonar att en sådan 
sanktionsmekanism även bör inriktas på 
korruption, människohandel och sexuellt 
och könsrelaterat våld. Parlamentet 
understryker att sanktionssystemet måste 
omfatta en effektiv 
genomförandemekanism som garanterar 
efterlevnaden i samtliga medlemsstater.
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Förslag till resolution
Punkt 38

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet understryker att 
det ligger i EU:s och Storbritanniens 
gemensamma intresse, förstärkt av deras 
gemensamma principer och värderingar, 
deras geografiska närhet till varandra och 
deras långvariga gemensamma strategiska 
samarbete, att komma överens om 
gemensamma åtgärder för att ta itu med 
utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska 
utmaningar, på grundval av principerna om 
multilateralism, konfliktlösning genom 
dialog och diplomati samt folkrätten, med 
tanke på att de flesta internationella hot 
påverkar bägge sidor med samma styrka. 
Parlamentet understryker vikten av att nå 
en lyckad överenskommelse om de 
framtida förbindelserna mellan EU och 
Storbritannien som skyddar EU:s 
intressen.

38. Europaparlamentet understryker att 
det ligger i EU:s och Storbritanniens 
gemensamma intresse, förstärkt av deras 
gemensamma principer och värderingar, 
deras geografiska närhet till varandra och 
deras långvariga gemensamma strategiska 
samarbete, att komma överens om 
gemensamma åtgärder för att ta itu med 
utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska 
utmaningar, på grundval av principerna om 
multilateralism, konfliktlösning genom 
dialog och diplomati samt folkrätten, med 
tanke på att de flesta internationella hot 
påverkar bägge sidor med samma styrka.
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Förslag till resolution
Punkt 41a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

41a. Europaparlamentet fördömer i de 
starkaste ordalag mobbangreppet mot den 
amerikanska kongressen av 
upprorsmakare, uppviglade genom 
president Donald Trumps 
konspirationsteorier och grundlösa 
påståenden om att presidentvalet den 
3 november 2020 var manipulerat. 
Parlamentet förväntar sig att Förenta 
staterna säkerställer en fredlig överföring 
av makten till den tillträdande presidenten 
Joseph Biden och den tillträdande vice 
presidenten Kamala Harris. Parlamentet 
är mycket oroat över den ökande 
populismen och extremismen på bägge 
sidor av Atlanten och betonar det akuta 
behovet av att försvara demokratin, de 
mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen globalt.
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Förslag till resolution
Punkt 52

Förslag till resolution Ändringsförslag

52. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, rådet och vice 
ordföranden/den höga representanten att 
fortsätta att informera Folkrepubliken Kina 
om att EU inte kommer att tolerera landets 
fortsatta kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i Hongkong, Tibet och 
Xinjiang, eller dess behandling av personer 
som tillhör minoriteter, och att spela en 
avgörande roll på den internationella 
arenan för att säkra Hongkongs 
självständighet. Parlamentet fördömer 
kränkningen av modellen ”ett land, två 
system” genom antagandet av den 
nationella säkerhetslagen i Kina, som 
allvarligt undergräver den höga graden av 
autonomi för Hongkong och inverkar 
skadligt på rättsväsendets oberoende och 
yttrandefriheten i Hongkong. Parlamentet 
uttrycker oro över de konsekvenser som 
införandet av den nationella säkerhetslagen 
i Hongkong har för förbindelserna mellan 
Kina och Taiwan. Parlamentet understryker 
att Pekings pågående undergrävande av 
Hongkongs autonomi inte bara strider mot 
Kinas skyldigheter enligt bilaterala fördrag 
och internationell rätt, utan också 
ifrågasätter Pekings roll som en trovärdig 
partner. Parlamentet kommer att ta hänsyn 
till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i Fastlandskina och 
Hongkong när det uppmanas att godkänna 

52. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, rådet och vice 
ordföranden/den höga representanten att 
fortsätta att informera Folkrepubliken Kina 
om att EU inte kommer att tolerera landets 
fortsatta kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i Hongkong, Tibet och 
Xinjiang, eller dess behandling av personer 
som tillhör minoriteter, och att spela en 
avgörande roll på den internationella 
arenan för att säkra Hongkongs 
självständighet. Parlamentet fördömer 
kränkningen av modellen ”ett land, två 
system” genom antagandet av den 
nationella säkerhetslagen i Kina, som 
allvarligt undergräver den höga graden av 
autonomi för Hongkong och inverkar 
skadligt på rättsväsendets oberoende och 
yttrandefriheten i Hongkong. Parlamentet 
uttrycker oro över de konsekvenser som 
införandet av den nationella säkerhetslagen 
i Hongkong har för förbindelserna mellan 
Kina och Taiwan. Parlamentet understryker 
att Pekings pågående undergrävande av 
Hongkongs autonomi inte bara strider mot 
Kinas skyldigheter enligt bilaterala fördrag 
och internationell rätt, utan också 
ifrågasätter Pekings roll som en trovärdig 
partner. Parlamentet kommer att ta hänsyn 
till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i Fastlandskina och 
Hongkong när det uppmanas att godkänna 
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ett övergripande investeringsavtal och 
eventuella framtida handelsavtal med Kina. 
Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna 
att genomföra det åtgärdspaket som rådet 
(utrikes frågor) enades om den 28 juli 2020 
samt parlamentets resolution av den 19 juni 
20201. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
aktivt sätta stopp för den brutala 
förföljelsen av uigurerna i Xinjiang och av 
andra etniska och religiösa 
minoritetsgrupper, särskilt kristna och 
tibetaner.

_______________________
1 Antagna texter, P9_TA(2020)0174.

ett övergripande investeringsavtal och 
eventuella framtida handelsavtal med Kina. 
Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna 
att genomföra det åtgärdspaket som rådet 
(utrikes frågor) enades om den 28 juli 2020 
samt parlamentets resolution av den 19 juni 
20201. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
aktivt sätta stopp för den brutala 
förföljelsen av uigurerna i Xinjiang och av 
andra etniska och religiösa 
minoritetsgrupper, särskilt kristna och 
tibetaner. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och vice 
ordföranden/den höga representanten att 
anta sanktioner inom ramen för EU:s 
globala ordning för sanktioner avseende 
de mänskliga rättigheterna mot de 
kinesiska tjänstemän och statsstyrda 
enheter som bär ansvaret för att ha 
organiserat strategierna för 
massgripanden av uigurer och för 
tvångsarbete i Kina.

_______________________
1 Antagna texter, P9_TA(2020)0174.

Or. en


