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David McAllister
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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 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 af en 
ny global EU-ordning for 
menneskerettighedssanktioner ("EU's 
Magnitskij-lov"), som giver EU mulighed 
for at indføre målrettede sanktioner mod 
dem, der er ansvarlige for alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser og 
overgreb i hele verden; anbefaler, at 
sanktionsordningens anvendelsesområde 
udvides i fremtiden til også at omfatte 
korruption;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. opfordrer EU til at anerkende de 
særlige forhold, der gør sig gældende for 
hvert af landene i det sydlige 
Middelhavsområde, i sine politikker over 
for regionen; opfordrer EU til at styrke 
samarbejdet med regionale aktører såsom 
Den Arabiske Liga, Den Afrikanske Union 
og Middelhavsunionen og til aktivt at støtte 
det intraregionale samarbejde mellem 
landene i det sydlige naboskabsområde 
som et uundværligt redskab til sikkerhed 
og bæredygtig økonomisk udvikling; 
understreger nødvendigheden af at styrke 
EU's forbindelser med de nordafrikanske 
lande; beklager, at etableringen af et 
område med fælles velstand, stabilitet og 
frihed med Middelhavslandene i det 
sydlige naboskabsområde endnu ikke er 
fuldendt 25 år efter lanceringen af den 
såkaldte Barcelonaproces; støtter fuldt ud 
Berlinprocessen og alle de FN-initiativer, 
der sigter mod at finde en omfattende 
politisk løsning på krisen i Libyen; 

25. glæder sig over den kommende 
fælles meddelelse fra Kommissionen og 
den højtstående repræsentant om et 
fornyet partnerskab med de sydlige 
nabolande; opfordrer EU til at anerkende 
de særlige forhold, der gør sig gældende 
for hvert af landene i det sydlige 
Middelhavsområde, i sine politikker over 
for regionen; opfordrer EU til at styrke 
samarbejdet med regionale aktører såsom 
Den Arabiske Liga, Den Afrikanske Union 
og Middelhavsunionen og til aktivt at støtte 
det intraregionale samarbejde mellem 
landene i det sydlige naboskabsområde 
som et uundværligt redskab til sikkerhed 
og bæredygtig økonomisk udvikling; 
understreger nødvendigheden af at styrke 
EU's forbindelser med de nordafrikanske 
lande; beklager, at etableringen af et 
område med fælles velstand, stabilitet og 
frihed med Middelhavslandene i det 
sydlige naboskabsområde endnu ikke er 
fuldendt 25 år efter lanceringen af den 
såkaldte Barcelonaproces; støtter fuldt ud 
Berlinprocessen og alle de FN-initiativer, 
der sigter mod at finde en omfattende 
politisk løsning på krisen i Libyen; 
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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; 
glæder sig over indgåelsen af handels- og 
samarbejdsaftalen mellem EU og Det 
Forenede Kongerige, som skaber klarhed 
og sikkerhed for borgere og virksomheder 
på begge sider; understreger, at det i 
øjeblikket er ved at gennemgå aftalen og 
agter nøje at overvåge gennemførelsen af 
aftalen mellem EU og Det Forenede 
Kongerige i alle enkeltheder; 
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Forslag til beslutning
Punkt 47

Forslag til beslutning Ændringsforslag

47. opfordrer i denne forbindelse til et 
målrettet og mangesidet engagement i 
regionen, som understøttes af en fælles 
EU-fortælling, der fremmer strategier, der 
bidrager til i fællesskab at tackle fælles 
udfordringer såsom fremme af fred, 
sikkerhed og velstand, samtidig med at der 
sikres en fælles front over for truslerne fra 
klimaændringerne; fremhæver 
Latinamerikas betydning for EU og 
opfordrer til, at denne region fortsat 
betragtes som værende af stor geostrategisk 
interesse for FUSP gennem deltagelse i 
fremme af demokrati og 
menneskerettigheder i regionen og bistand 
til dens økonomiske udvikling; 
understreger, at respekt for 
retsstatsprincippet og stabile politiske og 
retlige rammer, herunder bekæmpelse af 
korruption og straffrihed samt fremskridt 
hen imod demokrati og respekten for 
menneskerettighederne og fremme af 
grundlæggende frihedsrettigheder, er 
centrale elementer i den dybere integration 
og samarbejde med LAC-landene; 
understreger betydningen af at gå videre 
med og afslutte revisionen af de globale 
aftaler med Chile og Mexico og 
associeringsaftalen mellem EU og 
Mercosur og fremhæver, at disse er vigtige 
allierede og partnere for EU; giver udtryk 
for sin dybe bekymring over den 

47. opfordrer i denne forbindelse til et 
målrettet og mangesidet engagement i 
regionen, som understøttes af en fælles 
EU-fortælling, der fremmer strategier, der 
bidrager til i fællesskab at tackle fælles 
udfordringer såsom fremme af fred, 
sikkerhed og velstand, samtidig med at der 
sikres en fælles front over for truslerne fra 
klimaændringerne; fremhæver 
Latinamerikas betydning for EU og 
opfordrer til, at denne region fortsat 
betragtes som værende af stor geostrategisk 
interesse for FUSP gennem deltagelse i 
fremme af demokrati og 
menneskerettigheder i regionen og bistand 
til dens økonomiske udvikling; 
understreger, at respekt for 
retsstatsprincippet og stabile politiske og 
retlige rammer, herunder bekæmpelse af 
korruption og straffrihed samt fremskridt 
hen imod demokrati og respekten for 
menneskerettighederne og fremme af 
grundlæggende frihedsrettigheder, er 
centrale elementer i den dybere integration 
og samarbejde med LAC-landene; 
understreger betydningen af at gå videre 
med og afslutte revisionen og 
ratificeringen af de globale aftaler med 
Chile og Mexico og associeringsaftalen 
mellem EU og Mercosur og fremhæver, at 
disse er vigtige allierede og partnere for 
EU; giver udtryk for sin dybe bekymring 
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manglende respekt for demokratiet og 
retsstaten og over angrebene på 
demokratisk valgte oppositionsledere, 
journalister, studerende og 
menneskerettighedsforkæmpere, navnlig 
dem, der beskæftiger sig med 
miljøspørgsmål, og deres advokater; 

over den manglende respekt for 
demokratiet og retsstaten og over 
angrebene på demokratisk valgte 
oppositionsledere, journalister, studerende 
og menneskerettighedsforkæmpere, 
navnlig dem, der beskæftiger sig med 
miljøspørgsmål, og deres advokater; 
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Forslag til beslutning
Punkt 56

Forslag til beslutning Ændringsforslag

56. beklager, at Kommissionen ikke 
medtog Arktis i sit arbejdsprogram for 
2020; anerkender imidlertid, at den har 
indledt en offentlig høring, hvorved der 
søges input om styrker og mangler ved 
den eksisterende politik, med henblik på 
eventuelt at udarbejde en opdateret 
tilgang; mener, at det er nødvendigt, at EU 
har en strategi for Arktis;

56. glæder sig over medtagelsen af en 
fælles meddelelse om Arktis i 
Kommissionens arbejdsprogram for 2021; 
mener, at det er nødvendigt, at EU har en 
strategi for Arktis;

Or. en


