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Ändringsförslag 11
David McAllister
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0266/2020
David McAllister
Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2206(INI))

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 av EU:s nya globala ordning 
för sanktioner avseende de mänskliga 
rättigheterna (”EU:s Magnitskijlag”), som 
gör det möjligt för EU att införa riktade 
sanktioner mot dem som är ansvariga för 
allvarliga kränkningar av och övergrepp 
mot de mänskliga rättigheterna i hela 
världen. Parlamentet rekommenderar att 
sanktionsordningens tillämpningsområde 
i framtiden utvidgas till att omfatta 
korruption.

Or. en
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David McAllister
Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2206(INI))

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet uppmanar EU 
att erkänna särdragen i vart och ett av 
länderna i södra Medelhavsområdet i sin 
politik för regionen. Parlamentet uppmanar 
EU att stärka samarbetet med regionala 
aktörer såsom Arabförbundet, Afrikanska 
unionen och unionen för 
Medelhavsområdet, och aktivt stödja 
intraregionalt samarbete mellan länderna i 
det södra grannskapet, som ett oumbärligt 
verktyg för säkerhet och hållbar ekonomisk 
utveckling. Parlamentet understryker 
behovet av att stärka unionens förbindelser 
med de nordafrikanska länderna. 
Parlamentet beklagar att det fortfarande 
inte, 25 år efter det att den så kallade 
Barcelonaprocessen inleddes, har skapats 
ett område med delat välstånd, stabilitet 
och frihet med Medelhavsländerna i det 
södra grannskapet. EU stöder till fullo 
Berlinprocessen och välkomnar alla FN-
initiativ som syftar till att finna en 
heltäckande politisk lösning på krisen i 
Libyen. 

25. Europaparlamentet välkomnar det 
kommande gemensamma meddelandet 
från kommissionen och den höga 
representanten om ett förnyat partnerskap 
med det södra grannskapet. Parlamentet 
uppmanar EU att erkänna särdragen i vart 
och ett av länderna i södra 
Medelhavsområdet i sin politik för 
regionen. Parlamentet uppmanar EU att 
stärka samarbetet med regionala aktörer 
såsom Arabförbundet, Afrikanska unionen 
och unionen för Medelhavsområdet, och 
aktivt stödja intraregionalt samarbete 
mellan länderna i det södra grannskapet, 
som ett oumbärligt verktyg för säkerhet 
och hållbar ekonomisk utveckling. 
Parlamentet understryker behovet av att 
stärka unionens förbindelser med de 
nordafrikanska länderna. Parlamentet 
beklagar att det fortfarande inte, 25 år efter 
det att den så kallade Barcelonaprocessen 
inleddes, har skapats ett område med delat 
välstånd, stabilitet och frihet med 
Medelhavsländerna i det södra 
grannskapet. EU stöder till fullo 
Berlinprocessen och välkomnar alla FN-
initiativ som syftar till att finna en 
heltäckande politisk lösning på krisen i 
Libyen. 
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Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2206(INI))

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. 
Parlamentet välkomnar ingåendet av 
handels- och samarbetsavtalet mellan EU 
och Storbritannien, som skapar klarhet 
och säkerhet för medborgare och företag 
på bägge sidor. Parlamentet understryker 
att det för närvarande håller på att 
granska avtalet och avser att noga 
övervaka genomförandet av avtalet 
mellan EU och Storbritannien i varje 
detalj. 

Or. en
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Ändringsförslag 14
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Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020
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Förslag till resolution
Punkt 47

Förslag till resolution Ändringsförslag

47. Europaparlamentet efterlyser i detta 
avseende ett målinriktat och mångfasetterat 
samarbete med regionen som backas upp 
av ett gemensamt EU-budskap vilket 
främjar strategier som hjälper oss att 
tillsammans ta itu med gemensamma 
utmaningar såsom att främja fred, säkerhet 
och välstånd, samtidigt som en gemensam 
front gentemot de hot som 
klimatförändringarna medför säkerställs. 
Parlamentet betonar Latinamerikas 
betydelse för EU och begär att man även i 
fortsättningen ska betrakta denna region 
som ett område av stort geostrategiskt 
intresse för Gusp och delta i främjandet av 
demokrati och mänskliga rättigheter i 
regionen samt bidra till regionens 
ekonomiska utveckling. Parlamentet 
betonar att respekten för rättsstaten och 
stabila politiska och rättsliga ramar, 
inbegripet bekämpning av korruption och 
straffrihet, liksom framsteg i riktning mot 
demokrati samt respekt för mänskliga 
rättigheter och främjande av 
grundläggande friheter, utgör grundbultar 
för djupare integration och samarbete med 
länderna i Latinamerika och Västindien. 
Parlamentet understryker vikten av att 
främja och slutföra översynen av de 
övergripande avtalen med Chile och 
Mexiko samt associeringsavtalet EU-
Mercosur och betonar att de är EU:s 

47. Europaparlamentet efterlyser i detta 
avseende ett målinriktat och mångfasetterat 
samarbete med regionen som backas upp 
av ett gemensamt EU-budskap vilket 
främjar strategier som hjälper oss att 
tillsammans ta itu med gemensamma 
utmaningar såsom att främja fred, säkerhet 
och välstånd, samtidigt som en gemensam 
front gentemot de hot som 
klimatförändringarna medför säkerställs. 
Parlamentet betonar Latinamerikas 
betydelse för EU och begär att man även i 
fortsättningen ska betrakta denna region 
som ett område av stort geostrategiskt 
intresse för Gusp och delta i främjandet av 
demokrati och mänskliga rättigheter i 
regionen samt bidra till regionens 
ekonomiska utveckling. Parlamentet 
betonar att respekten för rättsstaten och 
stabila politiska och rättsliga ramar, 
inbegripet bekämpning av korruption och 
straffrihet, liksom framsteg i riktning mot 
demokrati samt respekt för mänskliga 
rättigheter och främjande av 
grundläggande friheter, utgör grundbultar 
för djupare integration och samarbete med 
länderna i Latinamerika och Västindien. 
Parlamentet understryker vikten av att 
främja och slutföra översynen och 
ratificeringen av de övergripande avtalen 
med Chile och Mexiko samt 
associeringsavtalet EU-Mercosur och 
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centrala allierade och partner. Parlamentet 
uttrycker sin stora oro över den bristande 
respekten för demokrati och rättsstatlighet 
och över angreppen mot demokratiskt 
valda oppositionsledare, journalister, 
studenter och människorättsförsvarare, 
särskilt de som arbetar med miljöfrågor 
och deras advokater. 

betonar att dessa länder är EU:s centrala 
allierade och partner. Parlamentet uttrycker 
sin stora oro över den bristande respekten 
för demokrati och rättsstatlighet och över 
angreppen mot demokratiskt valda 
oppositionsledare, journalister, studenter 
och människorättsförsvarare, särskilt de 
som arbetar med miljöfrågor och deras 
advokater. 
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Förslag till resolution
Punkt 56

Förslag till resolution Ändringsförslag

56. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen inte har inkluderat Arktis i 
sitt arbetsprogram för 2020. Parlamentet 
är dock medvetet om att kommissionen 
har inlett ett offentligt samråd för att få in 
synpunkter på den befintliga politikens 
styrkor och brister, i syfte att möjligen 
utarbeta en uppdaterad strategi. 
Parlamentet anser att EU måste ha en 
strategi för Arktis.

56. Europaparlamentet välkomnar 
inlemmandet av ett gemensamt 
meddelande om Arktis i kommissionens 
arbetsprogram för 2021. Parlamentet anser 
att EU måste ha en strategi för Arktis.

Or. en


