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Ändringsförslag 1
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Beaktandeled 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna 
och FN:s övriga konventioner om och 
instrument för mänskliga rättigheter,

– med beaktande av den allmänna 
förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna, i synnerhet artikel 18, och 
FN:s övriga konventioner om och 
instrument för mänskliga rättigheter,

Or. en

Ändringsförslag 2
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Beaktandeled 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av artikel 207 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av artikel 17 och 
artikel 207 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

Or. en

Ändringsförslag 3
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Beaktandeled 7a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av den 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter 
och de allmänna kommentarerna från 
rådet för mänskliga rättigheter,

Or. en
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Ändringsförslag 4
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Beaktandeled 7b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av den 
internationella konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter och de allmänna 
kommentarerna från FN:s kommitté för 
ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter,

Or. en

Ändringsförslag 5
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Beaktandeled 7c (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s 
konvention om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor (CEDAW) och 
de allmänna rekommendationerna från 
FN:s kommitté för avskaffande av 
diskriminering av kvinnor,

Or. en

Ändringsförslag 6
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Dietmar Köster, 
Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Isabel Santos, Andreas Schieder, Marisa Matias, 
Robert Biedroń, Nicolae Ştefănuță, Hannah Neumann, Ernest Urtasun

Förslag till resolution
Beaktandeled 9a (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s 
generalförsamlings politiska förklaring av 
den 8 juni 2016 om HIV och AIDS: On 
the Fast Track to Accelerating the Fight 
against HIV and to Ending the AIDS 
Epidemic by 20301a,
_________________
1a 
https://www.unaids.org/sites/default/files/
media_asset/2016-political-declaration-
HIV-AIDS_en.pdf.

Or. en

Ändringsförslag 7
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Beaktandeled 9a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s 
generalförsamlings politiska förklaring av 
den 8 juni 2016 om HIV och AIDS: On 
the Fast Track to Accelerating the Fight 
against HIV and to Ending the AIDS 
Epidemic by 2030,

Or. en

Ändringsförslag 8
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Beaktandeled 9a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s 
förklaringar om rättigheter för personer 
som tillhör nationella eller etniska, 
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religiösa och språkliga minoriteter, som 
antogs den 18 december 1992,

Or. en

Ändringsförslag 9
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Beaktandeled 10a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s 
generalförsamlings beslut av den 28 maj 
2019, där den 22 augusti fastslogs som 
FN:s internationella dag till minne av 
offren för våldshandlingar på grund av 
religion eller övertygelse,

Or. en

Ändringsförslag 10
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Beaktandeled 11a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av 
Pekingplattformen och 
handlingsprogrammet från den 
internationella konferensen om 
befolkning och utveckling samt resultaten 
från deras översynskonferenser,

Or. en

Ändringsförslag 11
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino
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Förslag till resolution
Beaktandeled 11a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av resolutionen 
från FN:s råd för mänskliga rättigheter 
om situationen för de mänskliga 
rättigheterna i Jemen,

Or. en

Ändringsförslag 12
Andrea Cozzolino, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Beaktandeled 11a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av den tredje 
rapporten från FN:s grupp av 
framstående internationella och regionala 
experter på Jemen, med titeln ”Yemen: A 
Pandemic of Impunity in a Tortured 
Land”, om situationen för de mänskliga 
rättigheterna i Jemen, som omfattar 
perioden från juli 2019 till juni 2020,

Or. en

Ändringsförslag 13
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Förslag till resolution
Beaktandeled 14a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europarådets 
ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter samt den europeiska stadgan 
om landsdels- eller minoritetsspråk, som 
antogs den 5 november 1992,
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Or. en

Ändringsförslag 14
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Beaktandeled 14a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europarådets 
konvention om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och av 
våld i hemmet (nedan kallad 
Istanbulkonventionen) av den 11 maj 
2011, som inte alla medlemsstater 
ratificerat,

Or. en

Ändringsförslag 15
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Beaktandeled 15a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av EU:s 
handlingsplan för mänskliga rättigheter 
och demokrati 2020–2024, som utgör 
bilaga till det gemensamma meddelandet 
av den 25 mars 2020,

Or. en

Ändringsförslag 16
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Dietmar Köster, 
Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Isabel Santos, Andreas Schieder, Marisa Matias, 
Robert Biedroń, Nicolae Ştefănuță, Hannah Neumann, Ernest Urtasun

Förslag till resolution
Beaktandeled 19a (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av riktlinjerna för 
att främja och skydda de mänskliga 
rättigheterna för homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och 
intersexuella (hbti-personer), som antogs 
den 24 juni 20131a,
_________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/c
ms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/13758
4.pdf

Or. en

Ändringsförslag 17
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Beaktandeled 19a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av EU:s riktlinjer 
för att främja och skydda de mänskliga 
rättigheterna för homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och 
intersexuella (hbti-personer), som antogs 
den 24 juni 2013,

Or. en

Ändringsförslag 18
Željana Zovko

Förslag till resolution
Beaktandeled 19a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av EU:s riktlinjer 
om främjande och skydd av religions- och 
trosfriheten, som antogs den 24 juni 2013,
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Or. en

Ändringsförslag 19
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Beaktandeled 19a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av EU:s riktlinjer 
om främjande och skydd av religions- och 
trosfriheten, som antogs den 24 juni 2013,

Or. en

Ändringsförslag 20
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Beaktandeled 19a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av EU:s riktlinjer 
om främjande och skydd av religions- och 
trosfriheten, som antogs den 24 juni 2013,

Or. en

Ändringsförslag 21
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Beaktandeled 19a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av EU:s riktlinjer 
om främjande och skydd av religions- och 
trosfriheten, som antogs den 24 juni 2013,

Or. en
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Ändringsförslag 22
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Beaktandeled 19a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av EU:s riktlinjer 
om främjande och skydd av religions- och 
trosfriheten, som antogs den 24 juni 2013,

Or. en

Ändringsförslag 23
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Beaktandeled 19b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av EU:s riktlinjer 
om dödsstraff, om yttrandefrihet online 
och offline och om 
människorättsförsvarare,

Or. en

Ändringsförslag 24
Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Beaktandeled 23a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av meddelandet 
från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av 2020 om EU:s 
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utvidgningspolitik och den geopolitiska 
agendan för EU:s valperiod 2019–2024,

Or. en

Ändringsförslag 25
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Beaktandeled 23a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
rapport om erkännande av juridisk 
könstillhörighet i EU från juni 2020,

Or. en

Ändringsförslag 26
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Beaktandeled 23a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av EU:s tredje 
handlingsplan för jämställdhet,

Or. en

Ändringsförslag 27
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Beaktandeled 23b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av EU:s hbti-
undersökning II av maj 2020 från 
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Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter,

Or. en

Ändringsförslag 28
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Beaktandeled 23c (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europeiska 
ombudsmannens beslut av den 30 juli 
2020 om den roll som EU:s särskilda 
sändebud spelar för främjandet av 
religions- och trosfrihet utanför EU,

Or. en

Ändringsförslag 29
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Beaktandeled 24a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rapporterna 
från EU:s särskilda sändebud för 
främjande av religions- och trosfrihet 
utanför EU och av rapporterna från 
parlamentets tvärpolitiska grupp för 
religions- och trosfrihet samt tolerans,

Or. en

Ändringsförslag 30
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler
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Förslag till resolution
Beaktandeled 24a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av 
den 13 september 2017 om korruption och 
mänskliga rättigheter i tredjeländer 
(2017/2028(INI)),

Or. en

Ändringsförslag 31
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, 
Lukas Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Förslag till resolution
Beaktandeled 25a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av 
den 15 januari 2019 om EU:s riktlinjer 
och mandatet för EU:s särskilda 
sändebud för främjandet av religions- och 
trosfrihet utanför EU,

Or. en

Ändringsförslag 32
Željana Zovko

Förslag till resolution
Beaktandeled 25a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av 
den 15 januari 2019 om EU:s riktlinjer 
och mandatet för EU:s särskilda 
sändebud för främjandet av religions- och 
trosfrihet utanför EU,

Or. en
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Ändringsförslag 33
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Beaktandeled 25a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av 
den 15 januari 2019 om EU:s riktlinjer 
och mandatet för EU:s särskilda 
sändebud för främjandet av religions- och 
trosfrihet utanför EU,

Or. en

Ändringsförslag 34
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Beaktandeled 25a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av 
den 15 januari 2019 om EU:s riktlinjer 
och mandatet för EU:s särskilda 
sändebud för främjandet av religions- och 
trosfrihet utanför EU,

Or. en

Ändringsförslag 35
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Beaktandeled 25a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av 
den 15 januari 2019 om EU:s riktlinjer 
och mandatet för EU:s särskilda 
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sändebud för främjandet av religions- och 
trosfrihet utanför EU,

Or. en

Ändringsförslag 36
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Beaktandeled 27a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av 
den 17 september 2020 om förslaget till 
rådets beslut om fastslående av att det 
finns en klar risk för att Republiken Polen 
allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen,

Or. en

Ändringsförslag 37
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. 2019 års högtidlighållande av 10-
årsdagen för Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna har 
sporrat unionen att beslutsamt eftersträva 
åtgärder för att skydda, främja och 
förverkliga de mänskliga rättigheterna, 
både inom och utanför unionens gränser. 
Vid detta tillfälle bekräftade EU sitt 
åtagande att förbli en inflytelserik aktör på 
världsscenen och att fortsatt ha en ledande 
roll som global försvarare av demokrati 
och mänskliga rättigheter.

A. 2019 års högtidlighållande av 10-
årsdagen för Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna har 
påmint unionen om dess åtagande och 
fördragsenliga skyldighet att beslutsamt 
eftersträva åtgärder för att skydda, främja 
och förverkliga de mänskliga rättigheterna, 
både inom och utanför unionens gränser. 
Vid detta tillfälle bekräftade EU sitt 
åtagande att förbli en inflytelserik aktör på 
världsscenen och att fortsatt ha en ledande 
roll som global försvarare av demokrati 
och mänskliga rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. 2019 års högtidlighållande av 10-
årsdagen för Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna har 
sporrat unionen att beslutsamt eftersträva 
åtgärder för att skydda, främja och 
förverkliga de mänskliga rättigheterna, 
både inom och utanför unionens gränser. 
Vid detta tillfälle bekräftade EU sitt 
åtagande att förbli en inflytelserik aktör på 
världsscenen och att fortsatt ha en ledande 
roll som global försvarare av demokrati 
och mänskliga rättigheter.

A. 2019 års högtidlighållande av 10-
årsdagen för Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna har 
sporrat unionen att beslutsamt eftersträva 
åtgärder för att skydda, främja och 
förverkliga de mänskliga rättigheterna, 
utanför unionens gränser. Vid detta tillfälle 
bekräftade EU sitt åtagande att förbli en 
inflytelserik aktör på världsscenen och att 
fortsatt ha en ledande roll som global 
försvarare av demokrati och mänskliga 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 39
Bert-Jan Ruissen

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Under högtidlighållandet av 30-
årsdagen för FN:s konvention om barnets 
rättigheter i november 2019 betonade EU 
sitt åtagande att utveckla en övergripande 
strategi för barns rättigheter och sätta dem i 
centrum för EU:s politik. Parlamentet stod 
värd för en konferens den 20 november 
2019 där man specifikt tog upp en rad olika 
frågor om, bland annat, utmaningar för 
skyddet av barns rättigheter i en ständigt 
föränderlig digital värld, undanröjande av 
hinder för ett obegränsat åtnjutande av 
barns rättigheter samt hantering av de 
väpnade konflikternas föränderliga 

B. Under högtidlighållandet av 30-
årsdagen för FN:s konvention om barnets 
rättigheter i november 2019 betonade EU 
sitt åtagande att utveckla en övergripande 
strategi för barns och föräldrars rättigheter 
och sätta dem i centrum för EU:s politik. 
Parlamentet stod värd för en konferens den 
20 november 2019 där man specifikt tog 
upp en rad olika frågor om, bland annat, 
utmaningar för skyddet av barns rättigheter 
i en ständigt föränderlig digital värld, i 
synnerhet avseende att förbjuda tillgång 
till barnpornografi, trakasserier och våld, 
undanröjande av hinder för ett obegränsat 
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karaktär och deras inverkan på barnens 
framtid.

åtnjutande av barns rättigheter samt 
hantering av de väpnade konflikternas 
föränderliga karaktär och deras inverkan på 
barnens framtid.

Or. en

Ändringsförslag 40
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Under högtidlighållandet av 30-
årsdagen för FN:s konvention om barnets 
rättigheter i november 2019 betonade EU 
sitt åtagande att utveckla en övergripande 
strategi för barns rättigheter och sätta dem i 
centrum för EU:s politik. Parlamentet stod 
värd för en konferens den 20 november 
2019 där man specifikt tog upp en rad olika 
frågor om, bland annat, utmaningar för 
skyddet av barns rättigheter i en ständigt 
föränderlig digital värld, undanröjande av 
hinder för ett obegränsat åtnjutande av 
barns rättigheter samt hantering av de 
väpnade konflikternas föränderliga 
karaktär och deras inverkan på barnens 
framtid.

B. Under högtidlighållandet av 30-
årsdagen för FN:s konvention om barnets 
rättigheter i november 2019 betonade EU 
sitt åtagande att utveckla en övergripande 
strategi för barns och föräldrars rättigheter 
och sätta dem i centrum för EU:s politik. 
Parlamentet stod värd för en konferens den 
20 november 2019 där man specifikt tog 
upp en rad olika frågor om, bland annat, 
utmaningar för skyddet av barns rättigheter 
i en ständigt föränderlig digital värld, i 
synnerhet avseende att förbjuda tillgång 
till barnpornografi, trakasserier och våld, 
undanröjande av hinder för ett obegränsat 
åtnjutande av barns rättigheter samt 
hantering av de väpnade konflikternas 
föränderliga karaktär och deras inverkan på 
barnens framtid.

Or. en

Ändringsförslag 41
Janina Ochojska

Förslag till resolution
Skäl B
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Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Under högtidlighållandet av 30-
årsdagen för FN:s konvention om barnets 
rättigheter i november 2019 betonade EU 
sitt åtagande att utveckla en övergripande 
strategi för barns rättigheter och sätta dem i 
centrum för EU:s politik. Parlamentet stod 
värd för en konferens den 20 november 
2019 där man specifikt tog upp en rad olika 
frågor om, bland annat, utmaningar för 
skyddet av barns rättigheter i en ständigt 
föränderlig digital värld, undanröjande av 
hinder för ett obegränsat åtnjutande av 
barns rättigheter samt hantering av de 
väpnade konflikternas föränderliga 
karaktär och deras inverkan på barnens 
framtid.

B. Under högtidlighållandet av 30-
årsdagen för FN:s konvention om barnets 
rättigheter i november 2019 betonade EU 
sitt åtagande att utveckla en övergripande 
strategi för barns rättigheter och sätta dem i 
centrum för EU:s politik. Parlamentet stod 
värd för en konferens den 20 november 
2019 där man specifikt tog upp en rad olika 
frågor om, bland annat, utmaningar för 
skyddet av barns rättigheter i en ständigt 
föränderlig digital värld, undanröjande av 
hinder för ett obegränsat åtnjutande av 
barns rättigheter samt hantering av de 
väpnade konflikternas föränderliga 
karaktär och deras inverkan på barnens 
framtid, inbegripet effekten som dessa 
konflikter har på deras framtid, 
utbildning och senare liv, med hänsyn 
tagen till uttalandena från barn som 
deltog i diskussionen.

Or. pl

Ändringsförslag 42
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Den kris som utlöstes av den 
globala covid-19-pandemin – vars utbrott 
upptäcktes i december 2019 – och de sätt 
på vilka de olika länderna har reagerat på 
den, de svårigheter den har orsakat och 
dess inverkan på internationella 
förbindelser och konflikter får långsiktiga 
konsekvenser för alla frågor som rör 
respekten för de mänskliga rättigheterna.

C. Den kris som utlöstes av den 
globala covid-19-pandemin – vars utbrott 
upptäcktes i december 2019 – och svaret 
på den har orsakat svårigheter och 
påverkat internationella förbindelser och 
efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 43
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Den kris som utlöstes av den 
globala covid-19-pandemin – vars utbrott 
upptäcktes i december 2019 – och de sätt 
på vilka de olika länderna har reagerat på 
den, de svårigheter den har orsakat och 
dess inverkan på internationella 
förbindelser och konflikter får långsiktiga 
konsekvenser för alla frågor som rör 
respekten för de mänskliga rättigheterna.

C. Den kris som utlöstes av den 
globala covid-19-pandemin och de sätt på 
vilka de olika länderna har reagerat på den, 
de svårigheter den har orsakat och dess 
inverkan på internationella förbindelser 
och konflikter får långsiktiga konsekvenser 
för alla frågor som rör respekten för de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 44
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Den kris som utlöstes av den 
globala covid-19-pandemin – vars utbrott 
upptäcktes i december 2019 – och de sätt 
på vilka de olika länderna har reagerat på 
den, de svårigheter den har orsakat och 
dess inverkan på internationella 
förbindelser och konflikter får långsiktiga 
konsekvenser för alla frågor som rör 
respekten för de mänskliga rättigheterna.

C. Den kris som utlöstes av den 
globala covid-19-pandemin – vars utbrott 
upptäcktes i december 2019 – har visat på 
svagheten och förstärkt brytningarna i 
den regelbaserade internationella 
ordningen. De sätt på vilka de olika 
länderna har reagerat på den, de svårigheter 
den har orsakat och dess inverkan på 
internationella förbindelser och konflikter 
får långsiktiga konsekvenser för alla frågor 
som rör respekten för de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Den kris som utlöstes av den 
globala covid-19-pandemin – vars utbrott 
upptäcktes i december 2019 – och de sätt 
på vilka de olika länderna har reagerat på 
den, de svårigheter den har orsakat och 
dess inverkan på internationella 
förbindelser och konflikter får långsiktiga 
konsekvenser för alla frågor som rör 
respekten för de mänskliga rättigheterna.

C. Den kris som utlöstes av den 
globala covid-19-pandemin – vars utbrott 
upptäcktes i december 2019 – och de sätt 
på vilka de olika länderna har reagerat på 
den, de svårigheter den har orsakat för i 
synnerhet de mest sårbara och 
marginaliserade grupperna och dess 
inverkan på internationella förbindelser 
och konflikter får långsiktiga konsekvenser 
för alla frågor som rör respekten för de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 46
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Den kris som utlöstes av den 
globala covid-19-pandemin – vars utbrott 
upptäcktes i december 2019 – och de sätt 
på vilka de olika länderna har reagerat på 
den, de svårigheter den har orsakat och 
dess inverkan på internationella 
förbindelser och konflikter får långsiktiga 
konsekvenser för alla frågor som rör 
respekten för de mänskliga rättigheterna.

C. Den kris som utlöstes av den 
globala covid-19-pandemin – vars utbrott 
upptäcktes i december 2019 – och de sätt 
på vilka de olika länderna har reagerat på 
den, de svårigheter den har orsakat och 
dess inverkan på internationella 
förbindelser och konflikter får långsiktiga 
konsekvenser för alla frågor som rör 
respekten för de mänskliga rättigheterna 
samt har fördjupat befintlig ojämlikhet 
och orättvisa och har fått 
oproportionerliga konsekvenser för 
kvinnor och marginaliserade grupper.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Till exempel har den kris som 
orsakats av pandemin lett till att de flesta 
länder har vidtagit nödåtgärder som 
inneburit inskränkningar av friheten att 
åtnjuta åtskilliga mänskliga rättigheter, 
inte minst rörelse- och mötesfriheten, 
eller införande av nya 
övervakningsmetoder i syfte att förhindra 
en spridning av covid-19-viruset. Dessa 
åtgärder har med rätta väckt frågor som 
rört åtgärdernas nödvändighet, laglighet, 
proportionalitet, icke-diskriminerande 
karaktär och varaktighet, för att man 
velat skydda de grundläggande friheterna 
på kort och längre sikt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 48
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Till exempel har den kris som 
orsakats av pandemin lett till att de flesta 
länder har vidtagit nödåtgärder som 
inneburit inskränkningar av friheten att 
åtnjuta åtskilliga mänskliga rättigheter, inte 
minst rörelse- och mötesfriheten, eller 
införande av nya övervakningsmetoder i 
syfte att förhindra en spridning av covid-
19-viruset. Dessa åtgärder har med rätta 
väckt frågor som rört åtgärdernas 

D. Under pandemin har den globala 
negativa trenden med demokratisk 
tillbakagång och krympande utrymme för 
det civila samhället ökat. Till exempel har 
den kris som orsakats av pandemin lett till 
att de flesta länder, både inom och utanför 
EU, har vidtagit nödåtgärder som inneburit 
inskränkningar av friheten att åtnjuta 
åtskilliga mänskliga rättigheter, inte minst 
rörelse- och mötesfriheten, eller införande 
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nödvändighet, laglighet, proportionalitet, 
icke-diskriminerande karaktär och 
varaktighet, för att man velat skydda de 
grundläggande friheterna på kort och 
längre sikt.

av nya övervakningsmetoder i syfte att 
förhindra en spridning av covid-19-viruset. 
Dessa åtgärder har med rätta väckt frågor 
som rört åtgärdernas nödvändighet, 
laglighet, proportionalitet, icke-
diskriminerande karaktär och varaktighet, 
för att man velat skydda de grundläggande 
friheterna på kort och längre sikt.

Or. en

Ändringsförslag 49
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Till exempel har den kris som 
orsakats av pandemin lett till att de flesta 
länder har vidtagit nödåtgärder som 
inneburit inskränkningar av friheten att 
åtnjuta åtskilliga mänskliga rättigheter, inte 
minst rörelse- och mötesfriheten, eller 
införande av nya övervakningsmetoder i 
syfte att förhindra en spridning av covid-
19-viruset. Dessa åtgärder har med rätta 
väckt frågor som rört åtgärdernas 
nödvändighet, laglighet, proportionalitet, 
icke-diskriminerande karaktär och 
varaktighet, för att man velat skydda de 
grundläggande friheterna på kort och 
längre sikt.

D. Till exempel har den kris som 
orsakats av pandemin lett till att de flesta 
länder har vidtagit nödåtgärder som 
inneburit inskränkningar av friheten att 
åtnjuta åtskilliga mänskliga rättigheter, inte 
minst rörelse- och mötesfriheten, eller 
införande av nya övervakningsmetoder i 
syfte att förhindra en spridning av covid-
19-viruset. I vissa fall har dessa åtgärder 
med rätta väckt frågor som rört åtgärdernas 
nödvändighet, laglighet, proportionalitet, 
icke-diskriminerande karaktär och 
varaktighet, eftersom de har undergrävt 
skyddet av de grundläggande friheterna på 
kort och längre sikt.

Or. en

Ändringsförslag 50
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Skäl D
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Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Till exempel har den kris som 
orsakats av pandemin lett till att de flesta 
länder har vidtagit nödåtgärder som 
inneburit inskränkningar av friheten att 
åtnjuta åtskilliga mänskliga rättigheter, inte 
minst rörelse- och mötesfriheten, eller 
införande av nya övervakningsmetoder i 
syfte att förhindra en spridning av covid-
19-viruset. Dessa åtgärder har med rätta 
väckt frågor som rört åtgärdernas 
nödvändighet, laglighet, proportionalitet, 
icke-diskriminerande karaktär och 
varaktighet, för att man velat skydda de 
grundläggande friheterna på kort och 
längre sikt.

D. Till exempel har den kris som 
orsakats av pandemin lett till att de flesta 
länder har vidtagit nödåtgärder som 
inneburit inskränkningar av friheten att 
åtnjuta åtskilliga mänskliga rättigheter, inte 
minst rörelse- och mötesfriheten, eller 
införande av nya övervakningsmetoder i 
syfte att förhindra en spridning av covid-
19-viruset. Dessa åtgärder har med rätta 
väckt frågor som rört åtgärdernas 
nödvändighet, laglighet, proportionalitet, 
icke-diskriminerande karaktär, varaktighet 
och konsekvenser, för att man velat skydda 
de grundläggande friheterna på kort och 
längre sikt.

Or. en

Ändringsförslag 51
Janina Ochojska

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Till exempel har den kris som 
orsakats av pandemin lett till att de flesta 
länder har vidtagit nödåtgärder som 
inneburit inskränkningar av friheten att 
åtnjuta åtskilliga mänskliga rättigheter, inte 
minst rörelse- och mötesfriheten, eller 
införande av nya övervakningsmetoder i 
syfte att förhindra en spridning av covid-
19-viruset. Dessa åtgärder har med rätta 
väckt frågor som rört åtgärdernas 
nödvändighet, laglighet, proportionalitet, 
icke-diskriminerande karaktär och 
varaktighet, för att man velat skydda de 
grundläggande friheterna på kort och 
längre sikt.

D. Till exempel har den kris som 
orsakats av pandemin lett till att de flesta 
länder har vidtagit nödåtgärder som 
inneburit inskränkningar av friheten att 
åtnjuta åtskilliga mänskliga rättigheter, inte 
minst rörelse- och mötesfriheten, eller 
införande av nya övervakningsmetoder i 
syfte att förhindra en spridning av covid-
19-viruset. Dessa åtgärder har med rätta 
väckt frågor som rört åtgärdernas 
nödvändighet, laglighet, proportionalitet, 
icke-diskriminerande karaktär och 
varaktighet, för att man velat skydda de 
grundläggande friheterna på kort och 
längre sikt, och i flera fall upphävdes inte 
dessa åtgärder när covid-19-situationen 
väl var under kontroll.

Or. pl
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Ändringsförslag 52
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Till exempel har den kris som 
orsakats av pandemin lett till att de flesta 
länder har vidtagit nödåtgärder som 
inneburit inskränkningar av friheten att 
åtnjuta åtskilliga mänskliga rättigheter, inte 
minst rörelse- och mötesfriheten, eller 
införande av nya övervakningsmetoder i 
syfte att förhindra en spridning av covid-
19-viruset. Dessa åtgärder har med rätta 
väckt frågor som rört åtgärdernas 
nödvändighet, laglighet, proportionalitet, 
icke-diskriminerande karaktär och 
varaktighet, för att man velat skydda de 
grundläggande friheterna på kort och 
längre sikt.

D. Till exempel har den kris som 
orsakats av pandemin lett till att de flesta 
länder har vidtagit nödåtgärder som 
inneburit inskränkningar av friheten att 
åtnjuta åtskilliga mänskliga rättigheter, inte 
minst rörelse- och mötesfriheten, eller 
införande av nya övervakningsmetoder i 
syfte att förhindra en spridning av covid-
19-viruset. Dessa åtgärder har med rätta 
väckt frågor som rört åtgärdernas 
nödvändighet, laglighet, proportionalitet, 
icke-diskriminerande karaktär och 
varaktighet, för att man velat skydda de 
grundläggande friheterna på kort och 
längre sikt. Vissa stater har utnyttjat 
pandemin för att konsolidera auktoritär 
makt, försvaga demokratin och rättsstaten 
eller trampa på de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 53
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Pandemin har återigen visat oss 
att åtnjutande av största möjliga hälsa är 
en av de grundläggande rättigheterna för 
varje enskild människa. Allmän och 
kostnadsfri hälso- och sjukvård är en 
grundläggande rättighet som möjliggör 
tillgång till hälso- och sjukvård för alla 
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utan diskriminering baserat på ras, kön, 
ålder, etnisk tillhörighet, ekonomisk nivå 
eller andra omständigheter. 100 miljoner 
människor världen över tvingas varje år 
leva under fattigdomsgränsen eftersom 
kostnaden för hälso- och sjukvård är 
högre än vad de har råd med. Mer än 
hälften av världens befolkning saknar 
tillgång till allmän hälso- och sjukvård.

Or. en

Ändringsförslag 54
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Skäl Db (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Db. Covid-19-pandemin har 
oproportionerligt stora konsekvenser för 
kvinnor och flickor som är både 
omedelbara och innebär en risk att 
förvärra befintlig bristande jämställdhet 
och andra sammanfallande ojämlikheter. 
Krisen har exponerat den strukturella och 
systematiska diskriminering som kvinnor 
och flickor länge har utsatts för. Sedan 
covid-19-utbrottet har allt slags våld mot 
kvinnor och flickor, i synnerhet 
könsrelaterat våld, ökat. Pandemin har 
också visat att vissa avsevärt 
undervärderade sektorer spelar en 
betydande roll, nämligen rengörings- och 
vårdsektorerna, där många kvinnor 
arbetar med otrygga arbetsvillkor, vilka 
har förvärrats under svaret på covid-19, 
något som har äventyrat 
arbetsrättigheterna samt de ekonomiska 
och sociala rättigheterna för oräkneliga 
kvinnor världen över.

Or. en
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Ändringsförslag 55
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Den globala recession som 
orsakats av pandemin gör att 
regeringarna lockas att, som svar, 
prioritera incitament för ekonomisk 
verksamhet och locka till sig 
investeringar, samtidigt som deras 
ambitionsnivå när det gäller politiska mål 
och normer sänks för vissa andra 
områden, exempelvis skyddet av 
mänskliga rättigheter och klimatåtgärder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 56
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Den globala recession som orsakats 
av pandemin gör att regeringarna lockas 
att, som svar, prioritera incitament för 
ekonomisk verksamhet och locka till sig 
investeringar, samtidigt som deras 
ambitionsnivå när det gäller politiska mål 
och normer sänks för vissa andra områden, 
exempelvis skyddet av mänskliga 
rättigheter och klimatåtgärder.

E. Den globala recession som orsakats 
av pandemin har lett till ett förståeligt 
fokus på incitament för ekonomisk 
verksamhet och att locka till sig 
investeringar, men den har tyvärr också 
lett till att regeringar har sänkt sin 
ambitionsnivå när det gäller politiska mål 
och normer för vissa andra områden, 
exempelvis skyddet av mänskliga 
rättigheter, klimatåtgärder och 
fattigdomsbekämpning, i synnerhet för 
barn och deras familjer.

Or. en
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Ändringsförslag 57
Leopoldo López Gil

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Den globala recession som orsakats 
av pandemin gör att regeringarna lockas 
att, som svar, prioritera incitament för 
ekonomisk verksamhet och locka till sig 
investeringar, samtidigt som deras 
ambitionsnivå när det gäller politiska mål 
och normer sänks för vissa andra områden, 
exempelvis skyddet av mänskliga 
rättigheter och klimatåtgärder.

E. Den globala recession som orsakats 
av pandemin kan göra att regeringarna 
måste prioritera incitament för ekonomisk 
verksamhet och locka till sig investeringar, 
och följaktligen sänker sin ambitionsnivå 
när det gäller politiska mål och normer för 
vissa andra områden, exempelvis skyddet 
av mänskliga rättigheter och 
klimatåtgärder.

Or. es

Ändringsförslag 58
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Vissa så kallade strukturella 
ekonomiska reformer, och i synnerhet 
budgetnedskärningar i samband med 
dem, som genomförs på internationella 
institutioners begäran, har en negativ 
inverkan på de mänskliga rättigheterna, i 
synnerhet de ekonomiska och sociala 
rättigheterna, och på invånarnas 
levnadsvillkor. De kan föra med sig 
växande arbetslöshet, fattigdom, 
ojämlikhet och osäkra anställningar, 
sänkt kvalitet på grundläggande 
offentliga tjänster och begränsad tillgång 
till dem. Om det saknas ett lämpligt 
system för socialt skydd finns det risk för 
att dessa åtgärder kommer att leda till att 
regeringarna åsidosätter sina skyldigheter 
inom området mänskliga rättigheter samt 
de åtaganden som gjorts inom ramen för 
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Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
målen för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 59
Francisco José Millán Mon

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Den globala ökningen av 
auktoritära och populistiska rörelser 
utgör ett hot mot unionens grundläggande 
värden och principer.

Or. es

Ändringsförslag 60
Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Icke-liberala regimer rör sig i ökad 
utsträckning bort från vägen mot mogen 
demokrati och västvärldens demokratiska 
standard och förstärker positioner som 
ger upphov till kontinuerliga och 
medvetna kränkningar av mänskliga 
rättigheter. Dessa icke-liberala regimer 
begränsar grundläggande rättigheter och 
friheter och skapar på så sätt en falsk bild 
av vallegitimitet i val som inte kan anses 
vara fria, rättvisa eller insynsvänliga.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Miljörelaterade nödsituationer, 
inbegripet klimatförändringar och 
avskogning, är en följd av människans 
handlingar och ger upphov till 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna för de människor som 
påverkas direkt, men också för 
mänskligheten som helhet. Det är viktigt 
att erkänna kopplingen mellan mänskliga 
rättigheter och miljöskydd. För att 
förebygga spänningar i vissa regioner är 
det av helt avgörande vikt att säkerställa 
tillgången till vatten.

Or. en

Ändringsförslag 62
Karol Karski, Charlie Weimers, Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Kristna är den mest förföljda 
religiösa gruppen i världen och utgör 80 
% av världens förföljda troende. 
Förföljelsen täcker hela skalan, från 
rutinmässig diskriminering i samband 
med utbildning, anställning och i det 
sociala livet, via begränsningar av alla 
uttrycksformer och fram till fysiska 
angrepp på kristna befolkningsgrupper. 
Enligt den terminologi som antagits av 
FN uppfyller detta närapå den 
internationella definitionen av folkmord.

Or. en



AM\1215357SV.docx 31/202 PE658.904v01-00

SV

Ändringsförslag 63
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Skäl Eb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Eb. Ökad samstämmighet mellan EU:s 
inre och yttre politik samt mellan olika 
delar av EU:s yttre politik är en 
ofrånkomlig förutsättning för att unionen 
ska få en framgångsrik och effektiv 
politik på människorättsområdet. Politik 
till stöd för mänskliga rättigheter, 
demokrati, rättsstatens principer och 
kampen mot straffrihet bör integreras i all 
annan EU-politik med inriktning på 
omvärlden, såsom utveckling, migration, 
säkerhet, terrorismbekämpning, kvinnors 
rättigheter och jämställdhet, utvidgning 
och handel. Ett mer konsekvent agerande 
borde göra det möjligt för EU att reagera 
snabbare i ett tidigt skede av 
människorättskränkningar och bli en mer 
trovärdig människorättsaktör på det 
globala planet.

Or. en

Ändringsförslag 64
Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Skäl Eb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Eb. Full respekt för mänskliga 
rättigheter och europeiska standarder hos 
EU:s partner och grannar, inbegripet 
inom ramen för hanteringen av 
flyktingkrisen och migrationen, är en av 
unionens främsta prioriteringar. 
Situationen för de mänskliga 
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rättigheterna, som har påverkats av covid-
19-pandemin, är ett bekymmer i 
grannländer, som måste vidta lämpliga 
åtgärder i detta sammanhang och arbeta i 
linje med sina respektive civila samhällen, 
där det finns EU-vänliga och 
demokratiskt sinnade personer.

Or. en

Ändringsförslag 65
Javier Nart

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Reseförbud för att hindra 
människorättsförsvarare från att delta vid 
internationella evenemang användes av 
alltfler länder, framför allt i Asien, 
Mellanöstern, Afrika och Latinamerika.

Or. en

Ändringsförslag 66
Milan Uhrík

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
reaktionerna på covid-19-pandemin från de 
länder där rätten till liv och hälsa har satts 
som överordnat krav, på grundval av 
principen att försiktighetsåtgärder, 
inklusive nedstängningar, måste ges 
företräde framför ekonomiska 
överväganden.

1. Europaparlamentet noterar 
reaktionerna på covid-19-pandemin från de 
länder där rätten till liv och hälsa har satts 
som överordnat krav. Parlamentet betonar 
att försiktighetsåtgärder måste antas med 
vederbörlig hänsyn till fundamentala 
rättigheter, såsom fri rörlighet.

Or. sk
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Ändringsförslag 67
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
reaktionerna på covid-19-pandemin från de 
länder där rätten till liv och hälsa har satts 
som överordnat krav, på grundval av 
principen att försiktighetsåtgärder, 
inklusive nedstängningar, måste ges 
företräde framför ekonomiska 
överväganden.

1. Europaparlamentet välkomnar 
reaktionerna på covid-19-pandemin från de 
länder där skyddet av liv har satts som 
överordnat krav.

Or. en

Ändringsförslag 68
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
reaktionerna på covid-19-pandemin från de 
länder där rätten till liv och hälsa har satts 
som överordnat krav, på grundval av 
principen att försiktighetsåtgärder, 
inklusive nedstängningar, måste ges 
företräde framför ekonomiska 
överväganden.

1. Europaparlamentet välkomnar 
reaktionerna på covid-19-pandemin från de 
länder där rätten till liv och hälsa har satts 
som överordnat krav, på grundval av 
principen att försiktighetsåtgärder, 
inklusive nedstängningar, måste 
balanseras med ekonomiska 
överväganden. Parlamentet påminner i 
detta sammanhang om att det är 
avgörande att människor har ett levebröd. 
Parlamentet beklagar att många barn och 
ungdomar har tvingats börja arbeta för 
att uppfylla grundläggande behov och 
stödja sina hushåll och till följd av detta 
har slutat skolan. Parlamentet anser att 
den här oönskade utvecklingen vrider 
klockan tillbaka när det gäller barns 
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skolutbildning, då endast en tredjedel av 
6–17-åringarna gick tillbaka till skolan.

Or. en

Ändringsförslag 69
Gheorghe-Vlad Nistor

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
reaktionerna på covid-19-pandemin från de 
länder där rätten till liv och hälsa har satts 
som överordnat krav, på grundval av 
principen att försiktighetsåtgärder, 
inklusive nedstängningar, måste ges 
företräde framför ekonomiska 
överväganden.

1. Europaparlamentet välkomnar 
reaktionerna på covid-19-pandemin från de 
länder där rätten till liv och hälsa har satts 
som överordnat krav, på grundval av 
principen att försiktighetsåtgärder, 
inklusive nedstängningar, bör ges företräde 
framför ekonomiska överväganden. 
Parlamentet anser att vi samtidigt, genom 
att visa samma respekt för mänskliga 
rättigheter i deras helhet, måste se till att 
våra ekonomier återhämtar sig snabbt för 
att tillhandahålla tillräcklig finansiering 
så att hälso- och sjukvårdssystemen och 
andra viktiga verksamhetssektorer 
fungerar väl. Parlamentet anser också att 
medborgarnas rätt att arbeta och rätt att 
ha en arbetsplats som ger en skälig lön 
måste stå högt upp på dagordningen.

Or. en

Ändringsförslag 70
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
reaktionerna på covid-19-pandemin från de 
länder där rätten till liv och hälsa har satts 

1. Europaparlamentet välkomnar 
reaktionerna på covid-19-pandemin från de 
länder där rätten till liv och hälsa har satts 
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som överordnat krav, på grundval av 
principen att försiktighetsåtgärder, 
inklusive nedstängningar, måste ges 
företräde framför ekonomiska 
överväganden.

som överordnat krav, på grundval av 
principen att försiktighetsåtgärder, 
inklusive nedstängningar, måste ges 
företräde framför ekonomiska 
överväganden. Parlamentet betonar att 
länderna har visat sig vara mycket mer 
effektiva än EU under denna kris.

Or. fr

Ändringsförslag 71
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
reaktionerna på covid-19-pandemin från de 
länder där rätten till liv och hälsa har satts 
som överordnat krav, på grundval av 
principen att försiktighetsåtgärder, 
inklusive nedstängningar, måste ges 
företräde framför ekonomiska 
överväganden.

1. Europaparlamentet välkomnar 
reaktionerna på covid-19-pandemin från de 
länder där rätten till liv och hälsa har satts 
som överordnat krav, på grundval av 
principen att försiktighetsåtgärder, 
inklusive nedstängningar, måste ges 
företräde framför ekonomiska 
överväganden. Parlamentet påminner om 
att alla åtgärder som svar på pandemin 
måste bygga på mänskliga rättigheter och 
rättvisa, i syfte att skydda och göra 
ytterligare framsteg mot målen för hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 72
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 1
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Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
reaktionerna på covid-19-pandemin från de 
länder där rätten till liv och hälsa har satts 
som överordnat krav, på grundval av 
principen att försiktighetsåtgärder, 
inklusive nedstängningar, måste ges 
företräde framför ekonomiska 
överväganden.

1. Europaparlamentet välkomnar 
reaktionerna på covid-19-pandemin från de 
länder där rätten till liv och hälsa har satts 
som överordnat krav, på grundval av 
principen att försiktighetsåtgärder, 
inklusive nedstängningar, måste ges 
företräde framför ekonomiska 
överväganden, och understryker att alla 
reaktioner måste vara förenliga med de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 73
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påminner om 
att allmän tillgång till hälso- och sjukvård 
är en mänsklig rättighet som endast kan 
garanteras genom ett system som är 
allmänt, offentligt och kostnadsfritt vid 
användningstillfället. Parlamentet 
uppmanar länderna att påskynda 
framstegen i riktning mot allmän hälso- 
och sjukvård som en viktig prioritering 
för den internationella utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 74
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 2
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används 
som förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över sänkningen av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter i vissa länder. Parlamentet anser 
att denna tillbakagång beror på att krisen 
används som förevändning för att 
manipulera såväl statliga institutioner som 
tidsramar för val, sätta stopp för de 
aktiviteter som människorättsförsvarare, 
politiska motståndare, medier eller 
företrädare för det civila samhället utför 
och begränsa de grundläggande mänskliga 
rättigheterna för ändamål som inte har 
med pandemin att göra. Parlamentet 
bekräftar att staterna inte får utnyttja 
pandemin för att konsolidera auktoritär 
makt, försvaga demokratin och rättsstaten 
eller trampa på de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang även ökningen av 
hatpropaganda, hetsen mot utsatta grupper 
som anklagas för att sprida viruset och den 
utbredda användningen av digital teknik 
som har till syfte att begränsa pandemin 
genom att spåra medborgare och samla in 
deras privata uppgifter, i strid med de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
påminner om att staterna, under 
hanteringen av covid-19-pandemin, måste 
se till att deras reaktioner innefattar ett 
könsmedvetet och intersektionellt 
tillvägagångssätt i syfte att garantera alla 
kvinnors och flickors rätt att leva utan 
diskriminering och våld samt tillgång till 
de tjänster för sexuell och reproduktiv 
hälsa som de behöver.

Or. en

Ändringsförslag 75
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 2
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används 
som förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter och av åtnjutandet av 
grundläggande friheter som krisen har 
medfört i vissa länder. Parlamentet anser 
att krisens förödande ekonomiska och 
sociala konsekvenser har använts som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset, ökningen av våld i hemmet 
och den utbredda användningen av digital 
teknik som har till syfte att begränsa 
pandemin genom att spåra medborgare och 
samla in deras privata uppgifter, i strid med 
de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
påminner om att pandemin också har lett 
till minskad synlighet för och 
rapportering om kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna på global nivå.

Or. en

Ändringsförslag 76
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
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länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används 
som förevändning för att manipulera 
såväl statliga institutioner som tidsramar 
för val, sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål 
som inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang även den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 77
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på ökad 
förekomst av auktoritära styren samt 
krisens förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
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inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har 
till syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset.

Or. en

Ändringsförslag 78
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa 
grundläggande mänskliga rättigheter, 
inbegripet hbti-personers rättigheter samt 
sexuell och reproduktiv hälsa och 
sexuella och reproduktiva rättigheter, för 
ändamål som inte har med pandemin att 
göra. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang även ökningen av 
hatpropaganda, hetsen mot utsatta grupper 
som anklagas för att sprida viruset och den 
utbredda användningen av digital teknik 
som har till syfte att begränsa pandemin 
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privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

genom att spåra medborgare och samla in 
deras privata uppgifter, i strid med de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 79
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, 
Lukas Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, försvarare av religions- och 
trosminoriteter, medier eller företrädare 
för det civila samhället utför och begränsa 
de grundläggande friheterna för ändamål 
som inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet uttrycker oro 
över fall av diskriminering mot bakgrund 
av medborgares tro när det gäller 
fördelningen av covid-19-stöd.

Or. en
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Ändringsförslag 80
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, försvarare av religions- och 
trosminoriteter, medier eller företrädare 
för det civila samhället utför och begränsa 
de grundläggande friheterna för ändamål 
som inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 81
Željana Zovko

Förslag till resolution
Punkt 2
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, försvarare av religions- och 
trosminoriteter, medier eller företrädare 
för det civila samhället utför och begränsa 
de grundläggande friheterna för ändamål 
som inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 82
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
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förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, försvarare av religions- och 
trosminoriteter, medier eller företrädare 
för det civila samhället utför och begränsa 
de grundläggande friheterna för ändamål 
som inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 83
Bernard Guetta

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet är oroat över det faktum att 
covid-19-relaterade nödåtgärder ofta inte 
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mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

åtföljs av tydliga skyldigheter att återkalla 
åtgärderna när krisen är över. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 84
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även förvärrandet av det krympande 
utrymmet för det civila samhället och den 
bristande jämställdheten, ökningen av 
hatpropaganda, hetsen mot utsatta grupper 
som anklagas för att sprida viruset och den 
utbredda användningen av digital teknik 
som har till syfte att begränsa pandemin 
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privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

genom att spåra medborgare och samla in 
deras privata uppgifter, i strid med de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 85
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av våld mot kvinnor och 
hatpropaganda, hetsen mot utsatta grupper 
som anklagas för att sprida viruset och den 
utbredda användningen av digital teknik 
som har till syfte att begränsa pandemin 
genom att spåra medborgare och samla in 
deras privata uppgifter, i strid med de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 86
Miriam Lexmann, Lukas Mandl
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Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda och 
desinformation, hetsen mot utsatta grupper 
som anklagas för att sprida viruset och den 
utbredda användningen av digital teknik 
som har till syfte att begränsa pandemin 
genom att spåra medborgare och samla in 
deras privata uppgifter, i strid med de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 87
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
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länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda baserad 
på ras, etnicitet, religion eller kast, hetsen 
mot utsatta grupper, såsom daliter, som 
anklagas för att sprida viruset och den 
utbredda användningen av digital teknik 
som har till syfte att begränsa pandemin 
genom att spåra medborgare och samla in 
deras privata uppgifter, i strid med de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 88
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
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grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet uttrycker oro 
över diskriminering vid fördelningen av 
covid-19-relaterat livsmedelsbistånd, då 
religiösa minoriteter i många länder 
nekas bistånd på grund av sin tro.

Or. en

Ändringsförslag 89
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 

2. Europaparlamentet uttrycker dock 
mycket stor oro över den sänkning av 
normerna för demokrati och mänskliga 
rättigheter som krisen har medfört i vissa 
länder. Parlamentet anser att denna 
tillbakagång främst beror på krisens 
förödande ekonomiska och sociala 
konsekvenser och på att dessa används som 
förevändning för att manipulera såväl 
statliga institutioner som tidsramar för val, 
sätta stopp för de aktiviteter som 
människorättsförsvarare, politiska 
motståndare, medier eller företrädare för 
det civila samhället utför och begränsa de 
grundläggande friheterna för ändamål som 
inte har med pandemin att göra. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
även ökningen av hatpropaganda, hetsen 
mot utsatta grupper som anklagas för att 
sprida viruset och den utbredda 
användningen av digital teknik som har till 
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syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

syfte att begränsa pandemin genom att 
spåra medborgare och samla in deras 
privata uppgifter, i strid med de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
ständiga försök att använda det globala 
covid-19-utbrottet för att undergräva 
sanktioner mot regimer i länder som 
bryter mot sina lagstadgade åtaganden 
och skyldigheter inom ramen för 
medlemskap i internationella 
organisationer såsom FN och 
Europarådet.

Or. en

Ändringsförslag 90
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar att 
man måste säkerställa fullständig respekt 
för de mänskliga rättigheterna och 
efterlevnad av principen om att de 
mänskliga rättigheterna är universella 
och oförytterliga, odelbara, ömsesidigt 
beroende och sammanlänkade. 
Parlamentet betonar att försöken att ta 
somliga gruppers rättigheter till intäkt för 
att andra grupper ska marginaliseras är 
fullkomligt oacceptabla.

Or. en

Ändringsförslag 91
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 2b (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet är djupt 
bekymrat över de angrepp på demokratin 
och rättsstaten som visar på att 
auktoritära regimer är på frammarsch 
som ett politiskt projekt som står för 
bristande respekt för mänskliga 
rättigheter, förtryck av oliktänkande, 
politiserade rättsliga förfaranden, 
uppgjorda val, allt snävare 
verksamhetsutrymme för det civila 
samhället samt inskränkningar i 
mötesfriheten, yttrandefriheten och 
pressfriheten. Parlamentet betonar vikten 
av att det civila samhället gör det möjligt 
att flexibelt, effektivt och i tid kunna 
bemöta regimer som kränker folkrätt, 
mänskliga rättigheter och demokratiska 
principer.

Or. en

Ändringsförslag 92
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen
Hannah Neumann

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet stöder 
internationella insatser för att utvärdera 
olika nationella svar på pandemin vad 
gäller begränsningar av politisk, social 
och ekonomisk frihet och för att arbeta 
för att inrätta en gemensam 
människorättsbaserad ram som kommer 
att underbygga framtida svar på 
hälsokriser. Parlamentet välkomnar i 
detta sammanhang verktyget Global 
Monitor, som utvecklas av kommissionen 
och Internationella institutet för 
demokrati och fria val, och som 
sammanställer data och analyser om 
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utvecklingen i 162 av världens länder i 
samband med pandemins effekter för 
demokrati och mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 93
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet noterar med 
oro att covid-19-pandemin har framhävt 
bristerna i många staters hälso- och 
sjukvårdsystem och på så sätt undergrävt 
människors rätt till både fysisk och 
psykisk hälsa samt framhävt bristerna 
avseende förebyggande åtgärder för att 
undvika smittspridning och botemedel, 
liksom åtgärder som möjliggör tillgång till 
hälso- och sjukvård, tillgång till vatten 
och sanitära åtgärder, tillgång till 
information och icke-diskriminering 
avseende åtkomst och rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 94
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uttrycker oro 
över diskriminering vid fördelningen av 
covid-19-relaterat livsmedelsbistånd, då 
religiösa minoriteter i många länder 
nekas bistånd på grund av sin tro.

Or. en
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Ändringsförslag 95
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 
förföljelse med anknytning till etnicitet, 
nationalitet, social klass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön, sexualitet 
och könsidentitet som fortsatt förekommer 
i många länder och samhällen. Parlamentet 
beklagar djupt att intoleranta och hatiska 
uttalanden och åtgärder riktas mot 
specifika personer eller samhällen. 
Parlamentet anser att förekomsten av 
rasism och främlingsfientlighet i många 
länder är oacceptabel.

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av strukturell diskriminering 
och systematisk förföljelse och 
systematiska mord med anknytning till ras, 
etnicitet, nationalitet, social klass och 
ekonomisk status, funktionsnedsättning, 
religion, övertygelse, språk, ålder, kön, 
sexuell läggning, könsuttryck och 
könsidentitet samt migrations- eller 
flyktingstatus som fortsatt förekommer i 
många länder och samhällen. Parlamentet 
beklagar djupt att intoleranta och hatiska 
uttalanden och åtgärder riktas mot 
specifika personer eller samhällen. 
Parlamentet anser att förekomsten av 
rasism och främlingsfientlighet i många 
länder är oacceptabel. Parlamentet kräver 
att regeringar världen över tillämpar 
nolltolerans mot rasism och fördömer 
våld, diskriminering, segregation och 
olagligt frihetsberövande av människor 
med funktionsnedsättningar i många 
länder.

Or. en

Ändringsförslag 96
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
alla fall av diskriminering och förföljelse 
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förföljelse med anknytning till etnicitet, 
nationalitet, social klass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön, sexualitet 
och könsidentitet som fortsatt förekommer 
i många länder och samhällen. 
Parlamentet beklagar djupt att intoleranta 
och hatiska uttalanden och åtgärder 
riktas mot specifika personer eller 
samhällen. Parlamentet anser att 
förekomsten av rasism och 
främlingsfientlighet i många länder är 
oacceptabel.

med anknytning till etnicitet, nationalitet, 
social klass, religion, övertygelse, språk, 
ålder, kön och sexuell läggning.

Or. en

Ändringsförslag 97
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 
förföljelse med anknytning till etnicitet, 
nationalitet, social klass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön, sexualitet 
och könsidentitet som fortsatt förekommer 
i många länder och samhällen. Parlamentet 
beklagar djupt att intoleranta och hatiska 
uttalanden och åtgärder riktas mot 
specifika personer eller samhällen. 
Parlamentet anser att förekomsten av 
rasism och främlingsfientlighet i många 
länder är oacceptabel.

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering, intolerans 
och förföljelse med anknytning till 
etnicitet, nationalitet, social klass, kast, 
religion, övertygelse, språk, ålder och kön 
som fortsatt förekommer i många länder 
och samhällen. Parlamentet beklagar djupt 
att intoleranta och hatiska uttalanden och 
åtgärder riktas mot specifika personer eller 
samhällen. Parlamentet anser att 
förekomsten av rasism och 
främlingsfientlighet i många länder är 
oacceptabel.

Or. en

Ändringsförslag 98
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 3
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 
förföljelse med anknytning till etnicitet, 
nationalitet, social klass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön, sexualitet 
och könsidentitet som fortsatt förekommer 
i många länder och samhällen. Parlamentet 
beklagar djupt att intoleranta och hatiska 
uttalanden och åtgärder riktas mot 
specifika personer eller samhällen. 
Parlamentet anser att förekomsten av 
rasism och främlingsfientlighet i många 
länder är oacceptabel.

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering, förföljelse 
och mord med anknytning till etnicitet, 
nationalitet, social klass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön, sexualitet 
och könsidentitet som fortsatt förekommer 
i många länder och samhällen. Parlamentet 
beklagar djupt att intoleranta och hatiska 
uttalanden och åtgärder riktas mot 
specifika personer eller samhällen. 
Parlamentet anser att förekomsten av 
rasism och främlingsfientlighet i många 
länder är oacceptabel.

Or. en

Ändringsförslag 99
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 
förföljelse med anknytning till etnicitet, 
nationalitet, social klass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön, sexualitet 
och könsidentitet som fortsatt förekommer 
i många länder och samhällen. Parlamentet 
beklagar djupt att intoleranta och hatiska 
uttalanden och åtgärder riktas mot 
specifika personer eller samhällen. 
Parlamentet anser att förekomsten av 
rasism och främlingsfientlighet i många 
länder är oacceptabel.

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 
förföljelse med anknytning till ras, 
religion, övertygelse, språk, ålder och kön 
som fortsatt förekommer i många länder 
och samhällen. Parlamentet beklagar djupt 
att intoleranta och hatiska uttalanden och 
åtgärder riktas mot specifika personer eller 
samhällen. Parlamentet anser att 
förekomsten av rasism och 
främlingsfientlighet i många länder är 
oacceptabel.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 
förföljelse med anknytning till etnicitet, 
nationalitet, social klass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön, sexualitet 
och könsidentitet som fortsatt förekommer 
i många länder och samhällen. Parlamentet 
beklagar djupt att intoleranta och hatiska 
uttalanden och åtgärder riktas mot 
specifika personer eller samhällen. 
Parlamentet anser att förekomsten av 
rasism och främlingsfientlighet i många 
länder är oacceptabel.

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 
förföljelse med anknytning till etnicitet, 
ras, nationalitet, social klass, kast, religion 
eller frånvaro av religion, övertygelse, 
språk, ålder, kön, sexuell läggning, 
könsidentitet och könsegenskaper som 
fortsatt förekommer i många länder och 
samhällen. Parlamentet beklagar djupt att 
intoleranta och hatiska uttalanden och 
åtgärder riktas mot specifika personer eller 
samhällen. Parlamentet anser att 
förekomsten av rasism och 
främlingsfientlighet i många länder är 
oacceptabel.

Or. en

Ändringsförslag 101
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Dietmar Köster, 
Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Isabel Santos, Andreas Schieder, Marisa Matias, 
Robert Biedroń, Nicolae Ştefănuță, Hannah Neumann, Ernest Urtasun

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 
förföljelse med anknytning till etnicitet, 
nationalitet, social klass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön, sexualitet 
och könsidentitet som fortsatt förekommer 
i många länder och samhällen. Parlamentet 
beklagar djupt att intoleranta och hatiska 
uttalanden och åtgärder riktas mot 
specifika personer eller samhällen. 

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 
förföljelse med anknytning till etnicitet, 
nationalitet, social klass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön, sexuell 
läggning, könsidentitet, könsuttryck och 
könsegenskaper som fortsatt förekommer i 
många länder och samhällen. Parlamentet 
beklagar djupt att intoleranta och hatiska 
uttalanden och åtgärder riktas mot 
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Parlamentet anser att förekomsten av 
rasism och främlingsfientlighet i många 
länder är oacceptabel.

specifika personer eller samhällen. 
Parlamentet anser att förekomsten av 
rasism och främlingsfientlighet i många 
länder är oacceptabel.

Or. en

Ändringsförslag 102
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 
förföljelse med anknytning till etnicitet, 
nationalitet, social klass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön, sexualitet 
och könsidentitet som fortsatt förekommer 
i många länder och samhällen. Parlamentet 
beklagar djupt att intoleranta och hatiska 
uttalanden och åtgärder riktas mot 
specifika personer eller samhällen. 
Parlamentet anser att förekomsten av 
rasism och främlingsfientlighet i många 
länder är oacceptabel.

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 
förföljelse med anknytning till etnicitet, 
nationalitet, social klass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön, sexuell 
läggning, könsidentitet och 
könsegenskaper som fortsatt förekommer i 
många länder och samhällen. Parlamentet 
beklagar djupt att intoleranta och hatiska 
uttalanden och åtgärder riktas mot 
specifika personer eller samhällen. 
Parlamentet anser att förekomsten av 
rasism och främlingsfientlighet i många 
länder är oacceptabel.

Or. en

Ändringsförslag 103
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 
förföljelse med anknytning till etnicitet, 

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 
förföljelse med anknytning till ras, 
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nationalitet, social klass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön, sexualitet 
och könsidentitet som fortsatt förekommer 
i många länder och samhällen. Parlamentet 
beklagar djupt att intoleranta och hatiska 
uttalanden och åtgärder riktas mot 
specifika personer eller samhällen. 
Parlamentet anser att förekomsten av 
rasism och främlingsfientlighet i många 
länder är oacceptabel.

etnicitet, nationalitet, social klass, kast, 
religion, övertygelse, språk, ålder, kön, 
sexualitet och könsidentitet som fortsatt 
förekommer i många länder och samhällen. 
Parlamentet beklagar djupt att intoleranta 
och hatiska uttalanden och åtgärder riktas 
mot specifika personer eller samhällen. 
Parlamentet anser att förekomsten av 
rasism och främlingsfientlighet i många 
länder är oacceptabel.

Or. en

Ändringsförslag 104
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 
förföljelse med anknytning till etnicitet, 
nationalitet, social klass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön, sexualitet 
och könsidentitet som fortsatt förekommer 
i många länder och samhällen. Parlamentet 
beklagar djupt att intoleranta och hatiska 
uttalanden och åtgärder riktas mot 
specifika personer eller samhällen. 
Parlamentet anser att förekomsten av 
rasism och främlingsfientlighet i många 
länder är oacceptabel.

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 
förföljelse med anknytning till etnicitet, 
nationalitet, social klass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön, sexualitet 
och könsidentitet som fortsatt förekommer 
i många länder och samhällen. Parlamentet 
beklagar djupt att intoleranta och hatiska 
uttalanden och åtgärder riktas mot 
specifika personer eller samhällen. 
Parlamentet anser att förekomsten av 
rasism, antisemitism och 
främlingsfientlighet i många länder är 
oacceptabel.

Or. en

Ändringsförslag 105
Janina Ochojska

Förslag till resolution
Punkt 3
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 
förföljelse med anknytning till etnicitet, 
nationalitet, social klass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön, sexualitet 
och könsidentitet som fortsatt förekommer 
i många länder och samhällen. Parlamentet 
beklagar djupt att intoleranta och hatiska 
uttalanden och åtgärder riktas mot 
specifika personer eller samhällen. 
Parlamentet anser att förekomsten av 
rasism och främlingsfientlighet i många 
länder är oacceptabel.

3. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de många fall av diskriminering och 
förföljelse med anknytning till etnicitet, 
nationalitet, social klass, kast, religion, 
övertygelse, språk, ålder, kön, sexualitet 
och könsidentitet som fortsatt förekommer 
i många länder och samhällen. Parlamentet 
beklagar djupt att intoleranta och hatiska 
uttalanden och åtgärder riktas mot 
specifika personer eller samhällen. 
Parlamentet anser att förekomsten av 
rasism och främlingsfientlighet i många 
länder är oacceptabel. Parlamentet anser 
det vidare vara oacceptabelt att 
statsöverhuvuden och regeringar har givit 
sitt tysta samtycke till, eller underlåtit att 
tydligt fördöma, diskrimination och 
rasism.

Or. pl

Ändringsförslag 106
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker 
det enorma och ökande hot mot de 
mänskliga rättigheterna som 
klimatförändringarna, miljöförstöringen 
och förlusten av biologisk mångfald 
medför genom att människor berövas den 
grundläggande rätten till liv, särskilt på 
grund av ökad svält i världen, 
begränsningar av tillgången till vatten 
och ytterligare dödsfall till följd av 
undernäring samt ökad spridning av 
sjukdomar. Parlamentet uppmärksammar 
dessutom de risker som 
klimatförändringarna innebär för fred 
och säkerhet, eftersom osäker 
livsmedelsförsörjning och vattenbrist kan 

utgår
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leda till konkurrens om naturresurser och 
i senare led till instabilitet och konflikter 
inom och mellan instabila stater. 
Parlamentet framhåller att de minst 
utvecklade länderna är de som är mest 
sårbara för klimatförändringar, eftersom 
de har svårast att stå emot deras 
förödande konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 107
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker det 
enorma och ökande hot mot de mänskliga 
rättigheterna som klimatförändringarna, 
miljöförstöringen och förlusten av 
biologisk mångfald medför genom att 
människor berövas den grundläggande 
rätten till liv, särskilt på grund av ökad 
svält i världen, begränsningar av tillgången 
till vatten och ytterligare dödsfall till följd 
av undernäring samt ökad spridning av 
sjukdomar. Parlamentet uppmärksammar 
dessutom de risker som 
klimatförändringarna innebär för fred och 
säkerhet, eftersom osäker 
livsmedelsförsörjning och vattenbrist kan 
leda till konkurrens om naturresurser och i 
senare led till instabilitet och konflikter 
inom och mellan instabila stater. 
Parlamentet framhåller att de minst 
utvecklade länderna är de som är mest 
sårbara för klimatförändringar, eftersom de 
har svårast att stå emot deras förödande 
konsekvenser.

4. Europaparlamentet understryker det 
enorma och ökande hot mot vissa 
mänskliga rättigheter som 
klimatförändringarna, miljöförstöringen 
och förlusten av biologisk mångfald 
medför genom att människor berövas den 
grundläggande rätten till liv, särskilt på 
grund av ökad svält i världen, 
begränsningar av tillgången till vatten och 
ytterligare dödsfall till följd av undernäring 
samt ökad spridning av sjukdomar. 
Parlamentet uppmärksammar dessutom de 
risker som klimatförändringarna innebär 
för fred och säkerhet, eftersom osäker 
livsmedelsförsörjning och vattenbrist kan 
leda till konkurrens om naturresurser och i 
senare led till instabilitet och konflikter 
inom och mellan instabila stater. 
Parlamentet framhåller att vissa av de 
minst utvecklade länderna är de som är 
mest sårbara för klimatförändringar, 
eftersom de har svårast att stå emot deras 
förödande konsekvenser.

Or. en
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Ändringsförslag 108
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker det 
enorma och ökande hot mot de mänskliga 
rättigheterna som klimatförändringarna, 
miljöförstöringen och förlusten av 
biologisk mångfald medför genom att 
människor berövas den grundläggande 
rätten till liv, särskilt på grund av ökad 
svält i världen, begränsningar av tillgången 
till vatten och ytterligare dödsfall till följd 
av undernäring samt ökad spridning av 
sjukdomar. Parlamentet uppmärksammar 
dessutom de risker som 
klimatförändringarna innebär för fred och 
säkerhet, eftersom osäker 
livsmedelsförsörjning och vattenbrist kan 
leda till konkurrens om naturresurser och i 
senare led till instabilitet och konflikter 
inom och mellan instabila stater. 
Parlamentet framhåller att de minst 
utvecklade länderna är de som är mest 
sårbara för klimatförändringar, eftersom de 
har svårast att stå emot deras förödande 
konsekvenser.

4. Europaparlamentet understryker det 
enorma och ökande hot mot de mänskliga 
rättigheterna som klimatförändringarna, 
miljöförstöringen och förlusten av 
biologisk mångfald medför genom att 
människor berövas den grundläggande 
rätten till liv, särskilt på grund av ökad 
ekonomisk och social ojämlikhet samt av 
ökad svält i världen, begränsningar av 
tillgången till vatten och ytterligare 
dödsfall till följd av undernäring samt ökad 
spridning av sjukdomar. Parlamentet 
anser att klimatförändringarna även 
undergräver åtnjutandet av andra 
mänskliga rättigheter, inbegripet rätten 
till livsmedelstrygghet, säkert dricksvatten 
och sanitet, hälso- och sjukvård, lämpliga 
bostäder, självbestämmande, arbete och 
utveckling. Parlamentet uppmärksammar 
dessutom de risker som 
klimatförändringarna innebär för fred och 
säkerhet, eftersom osäker 
livsmedelsförsörjning och vattenbrist kan 
leda till konkurrens om naturresurser och i 
senare led till instabilitet och konflikter 
inom och mellan instabila stater. 
Parlamentet framhåller att de minst 
utvecklade länderna är de som är mest 
sårbara för klimatförändringar, eftersom de 
har svårast att stå emot deras förödande 
konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 109
Javier Nart
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Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker det 
enorma och ökande hot mot de mänskliga 
rättigheterna som klimatförändringarna, 
miljöförstöringen och förlusten av 
biologisk mångfald medför genom att 
människor berövas den grundläggande 
rätten till liv, särskilt på grund av ökad 
svält i världen, begränsningar av tillgången 
till vatten och ytterligare dödsfall till följd 
av undernäring samt ökad spridning av 
sjukdomar. Parlamentet uppmärksammar 
dessutom de risker som 
klimatförändringarna innebär för fred och 
säkerhet, eftersom osäker 
livsmedelsförsörjning och vattenbrist kan 
leda till konkurrens om naturresurser och i 
senare led till instabilitet och konflikter 
inom och mellan instabila stater. 
Parlamentet framhåller att de minst 
utvecklade länderna är de som är mest 
sårbara för klimatförändringar, eftersom de 
har svårast att stå emot deras förödande 
konsekvenser.

4. Europaparlamentet understryker det 
enorma och ökande hot mot de mänskliga 
rättigheterna som klimatförändringarna, 
miljöförstöringen och förlusten av 
biologisk mångfald medför genom att 
människor berövas den grundläggande 
rätten till liv, särskilt på grund av ökad 
svält i världen, begränsningar av tillgången 
till vatten och ytterligare dödsfall till följd 
av undernäring samt ökad spridning av 
sjukdomar. Parlamentet uppmärksammar 
dessutom de risker som 
klimatförändringarna innebär för fred och 
säkerhet, eftersom osäker 
livsmedelsförsörjning och vattenbrist kan 
leda till konkurrens om naturresurser och i 
senare led till instabilitet och konflikter 
inom och mellan stater. Parlamentet 
framhåller att de minst utvecklade länderna 
är de som är mest sårbara för 
klimatförändringar, eftersom de har svårast 
att stå emot deras förödande konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 110
Michal Šimečka

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker det 
enorma och ökande hot mot de mänskliga 
rättigheterna som klimatförändringarna, 
miljöförstöringen och förlusten av 
biologisk mångfald medför genom att 
människor berövas den grundläggande 
rätten till liv, särskilt på grund av ökad 
svält i världen, begränsningar av tillgången 

4. Europaparlamentet understryker det 
enorma och ökande hot mot de mänskliga 
rättigheterna som klimatförändringarna, 
miljöförstöringen och förlusten av 
biologisk mångfald medför genom att 
människor berövas den grundläggande 
rätten till liv, särskilt på grund av ökad 
svält i världen, begränsningar av tillgången 
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till vatten och ytterligare dödsfall till följd 
av undernäring samt ökad spridning av 
sjukdomar. Parlamentet uppmärksammar 
dessutom de risker som 
klimatförändringarna innebär för fred och 
säkerhet, eftersom osäker 
livsmedelsförsörjning och vattenbrist kan 
leda till konkurrens om naturresurser och i 
senare led till instabilitet och konflikter 
inom och mellan instabila stater. 
Parlamentet framhåller att de minst 
utvecklade länderna är de som är mest 
sårbara för klimatförändringar, eftersom de 
har svårast att stå emot deras förödande 
konsekvenser.

till vatten och ytterligare dödsfall till följd 
av undernäring samt ökad spridning av 
sjukdomar. Parlamentet uppmärksammar 
dessutom de risker som 
klimatförändringarna innebär för fred och 
säkerhet, eftersom osäker 
livsmedelsförsörjning och vattenbrist kan 
leda till konkurrens om naturresurser och i 
senare led till instabilitet och konflikter 
inom och mellan instabila stater. 
Parlamentet framhåller att de minst 
utvecklade länderna är de som är mest 
sårbara för klimatförändringar, eftersom de 
har svårast att stå emot deras förödande 
konsekvenser, trots att de ger upphov till 
mindre växthusgasutsläpp än rikare 
länder som har mindre sannolikhet att 
påverkas av klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 111
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet bekräftar att 
åtgärder för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna samt klimat- och 
miljöåtgärder är sammanlänkade, särskilt 
eftersom internationell 
människorättslagstiftning ger tillgång till 
rättsmedel och rättsliga verktyg för att 
avhjälpa de skador som orsakas av 
klimatförändringarna, genomföra 
åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och hålla länder 
och företag ansvariga för respektive 
åtgärder som svar på 
klimatförändringarna. Parlamentet 
understryker behovet av att ägna särskild 
uppmärksamhet åt stöd till miljö- och 
klimatflyktingar.

utgår
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Or. fr

Ändringsförslag 112
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet bekräftar att 
åtgärder för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna samt klimat- och 
miljöåtgärder är sammanlänkade, särskilt 
eftersom internationell 
människorättslagstiftning ger tillgång till 
rättsmedel och rättsliga verktyg för att 
avhjälpa de skador som orsakas av 
klimatförändringarna, genomföra 
åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och hålla länder 
och företag ansvariga för respektive 
åtgärder som svar på 
klimatförändringarna. Parlamentet 
understryker behovet av att ägna särskild 
uppmärksamhet åt stöd till miljö- och 
klimatflyktingar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 113
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet bekräftar att 
åtgärder för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna samt klimat- och 
miljöåtgärder är sammanlänkade, särskilt 
eftersom internationell 
människorättslagstiftning ger tillgång till 
rättsmedel och rättsliga verktyg för att 

5. Europaparlamentet bekräftar att 
åtgärder för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna samt klimat- och 
miljöåtgärder är sammanlänkade, särskilt 
eftersom internationell 
människorättslagstiftning ger tillgång till 
rättsmedel och rättsliga verktyg för att 
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avhjälpa de skador som orsakas av 
klimatförändringarna, genomföra åtgärder 
för att bekämpa klimatförändringarna och 
hålla länder och företag ansvariga för 
respektive åtgärder som svar på 
klimatförändringarna. Parlamentet 
understryker behovet av att ägna särskild 
uppmärksamhet åt stöd till miljö- och 
klimatflyktingar.

avhjälpa de skador som orsakas av 
klimatförändringarna och genomföra 
åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna. Parlamentet 
understryker behovet av att ägna särskild 
uppmärksamhet åt stöd till miljö- och 
klimatflyktingar.

Or. en

Ändringsförslag 114
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet bekräftar att 
åtgärder för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna samt klimat- och 
miljöåtgärder är sammanlänkade, särskilt 
eftersom internationell 
människorättslagstiftning ger tillgång till 
rättsmedel och rättsliga verktyg för att 
avhjälpa de skador som orsakas av 
klimatförändringarna, genomföra åtgärder 
för att bekämpa klimatförändringarna och 
hålla länder och företag ansvariga för 
respektive åtgärder som svar på 
klimatförändringarna. Parlamentet 
understryker behovet av att ägna särskild 
uppmärksamhet åt stöd till miljö- och 
klimatflyktingar.

5. Europaparlamentet bekräftar att 
åtgärder för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna samt klimat- och 
miljöåtgärder är sammanlänkade, särskilt 
eftersom internationell 
människorättslagstiftning ger tillgång till 
rättsmedel och rättsliga verktyg för att 
avhjälpa de skador som orsakas av 
klimatförändringarna, genomföra åtgärder 
för att bekämpa klimatförändringarna och 
hålla dem som bidrar till ytterligare 
olaglig miljöförstöring ansvariga. 
Parlamentet understryker behovet av att 
ägna särskild uppmärksamhet åt stöd till 
miljö- och klimatflyktingar.

Or. en

Ändringsförslag 115
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 5
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Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet bekräftar att 
åtgärder för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna samt klimat- och 
miljöåtgärder är sammanlänkade, särskilt 
eftersom internationell 
människorättslagstiftning ger tillgång till 
rättsmedel och rättsliga verktyg för att 
avhjälpa de skador som orsakas av 
klimatförändringarna, genomföra åtgärder 
för att bekämpa klimatförändringarna och 
hålla länder och företag ansvariga för 
respektive åtgärder som svar på 
klimatförändringarna. Parlamentet 
understryker behovet av att ägna särskild 
uppmärksamhet åt stöd till miljö- och 
klimatflyktingar.

5. Europaparlamentet bekräftar att 
åtgärder för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna samt klimat- och 
miljöåtgärder är sammanlänkade, särskilt 
eftersom internationell 
människorättslagstiftning ger tillgång till 
rättsmedel och rättsliga verktyg för att 
avhjälpa de skador som orsakas av 
klimatförändringarna, genomföra åtgärder 
för att bekämpa klimatförändringarna och 
hålla länder, företag och individer 
ansvariga för respektive åtgärder som svar 
på klimatförändringarna. Parlamentet 
understryker behovet av att ägna särskild 
uppmärksamhet åt stöd till miljö- och 
klimatflyktingar.

Or. en

Ändringsförslag 116
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet bekräftar att 
åtgärder för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna samt klimat- och 
miljöåtgärder är sammanlänkade, särskilt 
eftersom internationell 
människorättslagstiftning ger tillgång till 
rättsmedel och rättsliga verktyg för att 
avhjälpa de skador som orsakas av 
klimatförändringarna, genomföra åtgärder 
för att bekämpa klimatförändringarna och 
hålla länder och företag ansvariga för 
respektive åtgärder som svar på 
klimatförändringarna. Parlamentet 
understryker behovet av att ägna särskild 
uppmärksamhet åt stöd till miljö- och 
klimatflyktingar.

5. Europaparlamentet bekräftar att 
åtgärder för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna samt klimat- och 
miljöåtgärder är sammanlänkade, särskilt 
eftersom internationell 
människorättslagstiftning ger tillgång till 
rättsmedel och rättsliga verktyg för att 
avhjälpa de skador som orsakas av 
klimatförändringarna, genomföra åtgärder 
för att bekämpa klimatförändringarna och 
hålla länder och företag ansvariga för 
respektive åtgärder som svar på 
klimatförändringarna. Parlamentet betonar 
att biologisk mångfald och mänskliga 
rättigheter hänger samman med och är 
beroende av varandra, och erinrar om att 
mänskliga rättigheter innebär att staterna 
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är skyldiga att skydda den biologiska 
mångfald som utgör en förutsättning för 
rättigheterna, bland annat genom att låta 
invånarna medverka vid beslutsfattande 
som rör biologisk mångfald och genom att 
erbjuda tillgång till effektiva rättsmedel i 
fall som berör förlust och försämring av 
biologisk mångfald. Parlamentet uttrycker 
sitt stöd till det framväxande normativa 
arbetet på internationell nivå mot 
miljöbrott. I detta sammanhang 
uppmanar parlamentet EU och 
medlemsstaterna att främja erkännandet 
av miljömord som ett internationellt brott 
inom ramen för Romstadgan för 
Internationella brottmålsdomstolen. 
Parlamentet understryker behovet av att 
ägna särskild uppmärksamhet åt stöd till 
miljö- och klimatflyktingar.

Or. en

Ändringsförslag 117
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet bekräftar att 
åtgärder för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna samt klimat- och 
miljöåtgärder är sammanlänkade, särskilt 
eftersom internationell 
människorättslagstiftning ger tillgång till 
rättsmedel och rättsliga verktyg för att 
avhjälpa de skador som orsakas av 
klimatförändringarna, genomföra åtgärder 
för att bekämpa klimatförändringarna och 
hålla länder och företag ansvariga för 
respektive åtgärder som svar på 
klimatförändringarna. Parlamentet 
understryker behovet av att ägna särskild 
uppmärksamhet åt stöd till miljö- och 
klimatflyktingar.

5. Europaparlamentet bekräftar att 
åtgärder för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna samt klimat- och 
miljöåtgärder är sammanlänkade, särskilt 
eftersom internationell 
människorättslagstiftning ger tillgång till 
rättsmedel och rättsliga verktyg för att 
avhjälpa de skador som orsakas av 
klimatförändringarna, genomföra åtgärder 
för att bekämpa klimatförändringarna och 
hålla länder och företag ansvariga för 
respektive åtgärder som svar på 
klimatförändringarna. Parlamentet 
understryker behovet av att ägna särskild 
uppmärksamhet åt stöd till miljö- och 
klimatflyktingar. Parlamentet anser att det 
behövs arbete på internationell nivå så att 
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vi inom FN får en definition av begreppet 
”miljöflykting” och kan få till stånd en 
folkrättslig ram och anta ett gemensamt 
tillvägagångssätt för skydd av dem som 
måste lämna sina hemorter.

Or. en

Ändringsförslag 118
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar vilka 
väsentliga skyldigheter och vilket 
väsentligt ansvar stater och andra 
beslutsfattare har, dels för att begränsa 
klimatförändringarnas verkningar och 
hindra dem att bli till skada för mänskliga 
rättigheter, dels för att arbeta för en 
lämplig politik där skyldigheterna inom 
området mänskliga rättigheter fullgörs. 
Parlamentet betonar att förändringarna i 
miljön undergräver de mest elementära 
mänskliga rättigheterna, såsom tillgång 
till vatten, naturtillgångar och livsmedel. 
Parlamentet anser att EU och dess 
medlemsstater måste prioritera kampen 
mot exploatering av resurser och 
resursrofferi och riktar särskild 
uppmärksamhet på den koppling som 
finns mellan å ena sidan sådant 
resursrofferi och å andra sidan direkt 
eller indirekt finansiering av konflikter, 
krig och våld, även från multinationella 
storföretags sida. Parlamentet inser att 
klimatförändringarnas följdverkningar 
för miljön kan ge ytterligare näring åt 
påtvingad migration och 
tvångsförflyttningar och betonar därför 
att man snabbt måste genomföra en 
politik som, i enlighet med Parisavtalet, 
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begränsar klimatförändringarnas 
konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 119
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uttrycker stor 
oro över avskogningen, särskilt i 
Amazonas 2019, med tanke på att 
skogarna bidrar till att begränsa 
klimatförändringarna genom att 
absorbera och lagra koldioxid. 
Parlamentet betonar att urbefolkningar 
ofta har varit de första offren för 
avskogning, som äventyrar deras rätt till 
mark och tillgång till livsviktiga resurser.

6. Europaparlamentet uttrycker stor 
oro över avskogningen.

Or. en

Ändringsförslag 120
Javier Nart

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uttrycker stor 
oro över avskogningen, särskilt i 
Amazonas 2019, med tanke på att skogarna 
bidrar till att begränsa 
klimatförändringarna genom att absorbera 
och lagra koldioxid. Parlamentet betonar 
att urbefolkningar ofta har varit de första 
offren för avskogning, som äventyrar deras 
rätt till mark och tillgång till livsviktiga 
resurser.

6. Europaparlamentet uttrycker stor 
oro över avskogningen, den olagliga 
gruvdriften och framställningen av 
olaglig narkotika, särskilt i Amazonas 
2019, med tanke på att skogarna bidrar till 
att begränsa klimatförändringarna genom 
att absorbera och lagra koldioxid. 
Parlamentet betonar att urbefolkningar ofta 
har varit de första offren för avskogning, 
som äventyrar deras rätt till mark och 
tillgång till livsviktiga resurser.
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Or. en

Ändringsförslag 121
Leopoldo López Gil

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uttrycker stor 
oro över avskogningen, särskilt i 
Amazonas 2019, med tanke på att skogarna 
bidrar till att begränsa 
klimatförändringarna genom att absorbera 
och lagra koldioxid. Parlamentet betonar 
att urbefolkningar ofta har varit de första 
offren för avskogning, som äventyrar deras 
rätt till mark och tillgång till livsviktiga 
resurser.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Ändringsförslag 122
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uttrycker stor 
oro över avskogningen, särskilt i 
Amazonas 2019, med tanke på att skogarna 
bidrar till att begränsa 
klimatförändringarna genom att absorbera 
och lagra koldioxid. Parlamentet betonar 
att urbefolkningar ofta har varit de första 
offren för avskogning, som äventyrar deras 
rätt till mark och tillgång till livsviktiga 
resurser.

6. Europaparlamentet uttrycker stor 
oro över avskogningen, särskilt i 
Amazonas 2019, med tanke på att skogarna 
bidrar till att begränsa 
klimatförändringarna genom att absorbera 
och lagra koldioxid. Parlamentet betonar 
att urbefolkningar ofta har varit de första 
offren för avskogning, som äventyrar deras 
rätt till bland annat mark och tillgång till 
livsviktiga resurser. Parlamentet betonar 
att straffrihet för dessa och andra 
överträdelser är en drivkraft bakom 
avskogningen och anser därför att 
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ansvarsskyldighet för dessa överträdelser 
är avgörande.

Or. en

Ändringsförslag 123
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uttrycker stor 
oro över avskogningen, särskilt i 
Amazonas 2019, med tanke på att skogarna 
bidrar till att begränsa 
klimatförändringarna genom att absorbera 
och lagra koldioxid. Parlamentet betonar 
att urbefolkningar ofta har varit de första 
offren för avskogning, som äventyrar deras 
rätt till mark och tillgång till livsviktiga 
resurser.

6. Europaparlamentet uttrycker stor 
oro över avskogningen, särskilt i 
Amazonas 2019, med tanke på att skogarna 
bidrar till att begränsa 
klimatförändringarna genom att absorbera 
och lagra koldioxid. Parlamentet betonar 
att urbefolkningar ofta har varit de första 
offren för avskogning, som äventyrar deras 
rätt till mark och tillgång till livsviktiga 
resurser. Parlamentet understryker rätten 
att fastställa och inrätta prioriteringar och 
strategier för egen utveckling och för 
användning av deras mark, territorier och 
andra resurser.

Or. en

Ändringsförslag 124
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet konstaterar att 
vissa företag utnyttjar naturresurser på ett 
olagligt sätt, vilket inte bara leder till 
svåra utmaningar för hållbarhet och 
miljö, utan också medför allvarliga 
negativa konsekvenser för 
lokalsamhällenas sociala, ekonomiska, 
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kulturella, medborgerliga och politiska 
rättigheter. Parlamentet noterar att 
sådana affärsmetoder kränker folkens 
grundläggande rätt till självbestämmande 
och principen om permanent suveränitet, 
tillgång och kontroll över sina 
naturresurser, som fastställs i FN:s 
generalförsamlings resolution 1803 
(XVII).

Or. en

Ändringsförslag 125
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas, särskilt de yngstas, 
växande förhoppningar om och 
mobilisering för politiska och 
samhälleliga förändringar som främjar 
respekt för mänskliga rättigheter, 
demokratisk samhällsstyrning, jämlikhet 
och social rättvisa, ambitiösare 
klimatåtgärder och bättre miljöskydd. 
Parlamentet framhåller att det under 2019 
växte fram massiva proteströrelser i 
världens alla regioner, vilket återspeglar 
dessa förhoppningar och samtidigt 
innebär ett ifrågasättande av samhällenas 
institutionella och ekonomiska ordning 
liksom ett stöd för utvecklingen av ett 
rättvisare samhälle världen över.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 126
Francisco José Millán Mon

Förslag till resolution
Punkt 7
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas, särskilt de yngstas, växande 
förhoppningar om och mobilisering för 
politiska och samhälleliga förändringar 
som främjar respekt för mänskliga 
rättigheter, demokratisk samhällsstyrning, 
jämlikhet och social rättvisa, ambitiösare 
klimatåtgärder och bättre miljöskydd. 
Parlamentet framhåller att det under 2019 
växte fram massiva proteströrelser i 
världens alla regioner, vilket återspeglar 
dessa förhoppningar och samtidigt innebär 
ett ifrågasättande av samhällenas 
institutionella och ekonomiska ordning 
liksom ett stöd för utvecklingen av ett 
rättvisare samhälle världen över.

7. Europaparlamentet är medvetet om 
medborgarnas, särskilt de yngstas, växande 
förhoppningar om och mobilisering för 
politiska och samhälleliga förändringar 
som främjar respekt för mänskliga 
rättigheter, demokratisk samhällsstyrning, 
jämlikhet och social rättvisa, ambitiösare 
klimatåtgärder och bättre miljöskydd. 
Parlamentet framhåller att det under 2019 
växte fram massiva proteströrelser i 
världens alla regioner, vilket återspeglar 
dessa förhoppningar och samtidigt kräver 
förändringar av samhällenas institutionella 
och ekonomiska ordning liksom ett stöd för 
utvecklingen av ett rättvisare samhälle 
världen över.

Or. es

Ändringsförslag 127
Leopoldo López Gil

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas, särskilt de yngstas, 
växande förhoppningar om och 
mobilisering för politiska och samhälleliga 
förändringar som främjar respekt för 
mänskliga rättigheter, demokratisk 
samhällsstyrning, jämlikhet och social 
rättvisa, ambitiösare klimatåtgärder och 
bättre miljöskydd. Parlamentet framhåller 
att det under 2019 växte fram massiva 
proteströrelser i världens alla regioner, 
vilket återspeglar dessa förhoppningar 
och samtidigt innebär ett ifrågasättande 
av samhällenas institutionella och 
ekonomiska ordning liksom ett stöd för 
utvecklingen av ett rättvisare samhälle 
världen över.

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas växande intresse och 
mobilisering för politiska och samhälleliga 
förändringar som främjar respekt för 
mänskliga rättigheter, demokratisk 
samhällsstyrning, jämlikhet och social 
rättvisa, ambitiösare klimatåtgärder och 
bättre miljöskydd.
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Or. es

Ändringsförslag 128
Milan Uhrík

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas, särskilt de yngstas, 
växande förhoppningar om och 
mobilisering för politiska och samhälleliga 
förändringar som främjar respekt för 
mänskliga rättigheter, demokratisk 
samhällsstyrning, jämlikhet och social 
rättvisa, ambitiösare klimatåtgärder och 
bättre miljöskydd. Parlamentet framhåller 
att det under 2019 växte fram massiva 
proteströrelser i världens alla regioner, 
vilket återspeglar dessa förhoppningar 
och samtidigt innebär ett ifrågasättande 
av samhällenas institutionella och 
ekonomiska ordning liksom ett stöd för 
utvecklingen av ett rättvisare samhälle 
världen över.

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas växande förhoppningar om 
och mobilisering för politiska och 
samhälleliga förändringar som främjar 
respekt för mänskliga rättigheter, 
demokratisk samhällsstyrning, jämlikhet 
och social rättvisa.

Or. sk

Ändringsförslag 129
Michal Šimečka

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas, särskilt de yngstas, växande 
förhoppningar om och mobilisering för 
politiska och samhälleliga förändringar 
som främjar respekt för mänskliga 
rättigheter, demokratisk samhällsstyrning, 
jämlikhet och social rättvisa, ambitiösare 

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas, särskilt de yngre 
generationernas, växande förhoppningar 
om och mobilisering för politiska och 
samhälleliga förändringar som främjar 
respekt för mänskliga rättigheter, 
demokratisk samhällsstyrning, jämlikhet 
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klimatåtgärder och bättre miljöskydd. 
Parlamentet framhåller att det under 2019 
växte fram massiva proteströrelser i 
världens alla regioner, vilket återspeglar 
dessa förhoppningar och samtidigt innebär 
ett ifrågasättande av samhällenas 
institutionella och ekonomiska ordning 
liksom ett stöd för utvecklingen av ett 
rättvisare samhälle världen över.

och social rättvisa, ambitiösare 
klimatåtgärder och bättre miljöskydd. 
Parlamentet framhåller att det under 2019 
växte fram massiva proteströrelser i 
världens alla regioner, vilket återspeglar 
dessa förhoppningar och samtidigt innebär 
ett ifrågasättande av samhällenas 
institutionella och ekonomiska ordning 
liksom ett stöd för utvecklingen av ett 
rättvisare samhälle världen över.

Or. en

Ändringsförslag 130
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas, särskilt de yngstas, växande 
förhoppningar om och mobilisering för 
politiska och samhälleliga förändringar 
som främjar respekt för mänskliga 
rättigheter, demokratisk samhällsstyrning, 
jämlikhet och social rättvisa, ambitiösare 
klimatåtgärder och bättre miljöskydd. 
Parlamentet framhåller att det under 2019 
växte fram massiva proteströrelser i 
världens alla regioner, vilket återspeglar 
dessa förhoppningar och samtidigt 
innebär ett ifrågasättande av samhällenas 
institutionella och ekonomiska ordning 
liksom ett stöd för utvecklingen av ett 
rättvisare samhälle världen över.

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas, särskilt de yngstas, växande 
förhoppningar om och mobilisering för 
politiska och samhälleliga förändringar 
som främjar respekt för mänskliga 
rättigheter, demokratisk samhällsstyrning 
och bättre miljöskydd.

Or. en

Ändringsförslag 131
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 7
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas, särskilt de yngstas, växande 
förhoppningar om och mobilisering för 
politiska och samhälleliga förändringar 
som främjar respekt för mänskliga 
rättigheter, demokratisk samhällsstyrning, 
jämlikhet och social rättvisa, ambitiösare 
klimatåtgärder och bättre miljöskydd. 
Parlamentet framhåller att det under 2019 
växte fram massiva proteströrelser i 
världens alla regioner, vilket återspeglar 
dessa förhoppningar och samtidigt 
innebär ett ifrågasättande av samhällenas 
institutionella och ekonomiska ordning 
liksom ett stöd för utvecklingen av ett 
rättvisare samhälle världen över.

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas, särskilt de yngstas, växande 
förhoppningar om och mobilisering för 
politiska och samhälleliga förändringar 
som främjar respekt för mänskliga 
rättigheter, demokratisk samhällsstyrning, 
jämlikhet och social rättvisa, ambitiösare 
klimatåtgärder och bättre miljöskydd.

Or. en

Ändringsförslag 132
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas, särskilt de yngstas, växande 
förhoppningar om och mobilisering för 
politiska och samhälleliga förändringar 
som främjar respekt för mänskliga 
rättigheter, demokratisk samhällsstyrning, 
jämlikhet och social rättvisa, ambitiösare 
klimatåtgärder och bättre miljöskydd. 
Parlamentet framhåller att det under 2019 
växte fram massiva proteströrelser i 
världens alla regioner, vilket återspeglar 
dessa förhoppningar och samtidigt 
innebär ett ifrågasättande av samhällenas 
institutionella och ekonomiska ordning 
liksom ett stöd för utvecklingen av ett 
rättvisare samhälle världen över.

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas, särskilt de yngstas, växande 
förhoppningar om och mobilisering för 
politiska och samhälleliga förändringar 
som främjar respekt för mänskliga 
rättigheter, demokratisk samhällsstyrning, 
jämlikhet och social rättvisa, ambitiösare 
klimatåtgärder och bättre miljöskydd.
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Or. en

Ändringsförslag 133
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas, särskilt de yngstas, växande 
förhoppningar om och mobilisering för 
politiska och samhälleliga förändringar 
som främjar respekt för mänskliga 
rättigheter, demokratisk samhällsstyrning, 
jämlikhet och social rättvisa, ambitiösare 
klimatåtgärder och bättre miljöskydd. 
Parlamentet framhåller att det under 2019 
växte fram massiva proteströrelser i 
världens alla regioner, vilket återspeglar 
dessa förhoppningar och samtidigt innebär 
ett ifrågasättande av samhällenas 
institutionella och ekonomiska ordning 
liksom ett stöd för utvecklingen av ett 
rättvisare samhälle världen över.

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas, särskilt de yngstas, växande 
förhoppningar om och mobilisering för 
politiska och samhälleliga förändringar 
som främjar respekt för mänskliga 
rättigheter, demokratisk samhällsstyrning, 
jämlikhet och social rättvisa, ambitiösare 
klimatåtgärder och bättre miljöskydd. 
Parlamentet framhåller att det under 2019 
växte fram massiva proteströrelser i 
världens alla regioner, vilket återspeglar 
dessa förhoppningar och samtidigt kräver 
medvetenhet om klimatförändringar och 
åtgärder för att bekämpa dem liksom ett 
stöd för utvecklingen av ett rättvisare 
samhälle världen över.

Or. en

Ändringsförslag 134
Gheorghe-Vlad Nistor

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas, särskilt de yngstas, växande 
förhoppningar om och mobilisering för 
politiska och samhälleliga förändringar 
som främjar respekt för mänskliga 
rättigheter, demokratisk samhällsstyrning, 
jämlikhet och social rättvisa, ambitiösare 
klimatåtgärder och bättre miljöskydd. 

7. Europaparlamentet välkomnar 
medborgarnas, särskilt de yngstas, växande 
förhoppningar om och mobilisering för 
politiska och samhälleliga förändringar 
som främjar respekt för mänskliga 
rättigheter, demokratisk samhällsstyrning, 
jämlikhet och social rättvisa, ambitiösare 
klimatåtgärder och bättre miljöskydd. 
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Parlamentet framhåller att det under 2019 
växte fram massiva proteströrelser i 
världens alla regioner, vilket återspeglar 
dessa förhoppningar och samtidigt innebär 
ett ifrågasättande av samhällenas 
institutionella och ekonomiska ordning 
liksom ett stöd för utvecklingen av ett 
rättvisare samhälle världen över.

Parlamentet framhåller att det under 2019 
växte fram massiva proteströrelser i 
världens alla regioner, vilket återspeglar 
dessa förhoppningar och samtidigt innebär 
ett ifrågasättande av samhällenas 
institutionella och ekonomiska ordning 
liksom ett stöd för utvecklingen av ett 
rättvisare samhälle världen över. 
Parlamentet betonar vikten av att bevara 
protesternas fredliga natur. Parlamentet 
insisterar på att positiv förändring endast 
kan ske genom dialog och att alla 
lösningar måste hittas genom 
inkluderande förhandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 135
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt med politiska svar på 
samhällenas och invånarnas berättigade 
krav, inom ramen för en inkluderande 
dialog. 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 
demokratiska röster.

8. Europaparlamentet fördömer 
våldsamt undertryckande av fredliga 
rörelser.

Or. en

Ändringsförslag 136
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 8
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Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt med politiska svar på 
samhällenas och invånarnas berättigade 
krav, inom ramen för en inkluderande 
dialog. 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 demokratiska röster.

8. Europaparlamentet 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 demokratiska röster.

Or. en

Ändringsförslag 137
Milan Uhrík

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt med politiska svar på 
samhällenas och invånarnas berättigade 
krav, inom ramen för en inkluderande 
dialog. 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 
demokratiska röster.

8. Europaparlamentet anser att det är 
viktigt med politiska svar på samhällenas 
och invånarnas berättigade krav, inom 
ramen för en inkluderande dialog. 
Parlamentet fördömer samtidigt att icke-
statliga organisationer blandar sig i 
nationella ärenden.

Or. sk

Ändringsförslag 138
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag
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8. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt med politiska svar på 
samhällenas och invånarnas berättigade 
krav, inom ramen för en inkluderande 
dialog. 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 demokratiska röster.

8. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt med politiska svar på 
samhällenas, familjernas och invånarnas 
berättigade krav, inom ramen för en 
inkluderande dialog. Parlamentet fördömer 
samtidigt undertryckande av fredliga 
rörelser, särskilt genom oproportionerlig 
användning av våld från 
säkerhetstjänstemäns sida som vissa 
regeringar har riktat mot sina befolkningar 
i syfte att kväva demokratiska röster. 
Samtidigt uttrycker parlamentet oro över 
radikaliserade grupper som utnyttjar 
sociala rörelsers demonstrationer och 
uttrycksformer för att kapa dessas 
legitima mål, genom våld och störningar 
av medborgarnas vardagsliv samt 
offentliga tjänster, och skrämmer 
individer samt attackerar privata och 
offentliga byggnader.

Or. en

Ändringsförslag 139
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt med politiska svar på 
samhällenas och invånarnas berättigade 
krav, inom ramen för en inkluderande 
dialog. 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 demokratiska röster.

8. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt med politiska svar på 
samhällenas och invånarnas berättigade 
krav, både inom och utanför EU, inom 
ramen för en inkluderande dialog. 
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 eller kritiska 
röster. Parlamentet välkomnar det faktum 
att övervåld från tjänstemän inom 
brottsbekämpning i allt större 
utsträckning fördöms och identifieras som 
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en viktig människorättsfråga, både inom 
och utanför EU, och uppmanar de 
berörda regeringarna att vidta 
brådskande korrigerande åtgärder för att 
förhindra sådana händelser och hålla 
förövarna ansvariga.

Or. en

Ändringsförslag 140
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet ogillar att 
människor i många länder förvägras 
rätten att demonstrera på ett fredligt sätt 
genom juridiska, administrativa och 
andra åtgärder som t.ex. våldsamma 
ingripanden mot demonstrationer, 
trakasserier och godtyckliga 
frihetsberövanden. Parlamentet betonar 
att hundratals fredliga demonstranter 
greps under 2019, och att många av dem 
utsattes för misshandel och godtyckliga 
frihetsberövanden och tvingades att betala 
höga böter i rättegångar under vilka 
processrättsliga miniminormer inte 
garanterades. Parlamentet kräver att 
rätten till mötes- och föreningsfrihet samt 
yttrandefrihet, vilka garanteras av 
internationella normer och FN:s fördrag, 
respekteras och uppmanar regeringarna 
att inte utöva våld mot fredliga 
demonstranter.

Or. en

Ändringsförslag 141
Javier Nart
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Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet fördömer alla 
våldsamma politiska proteströrelser och 
stöder de statliga säkerhetsstyrkornas 
arbete i kampen mot brottslighet och 
organiserad brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 142
Milan Uhrík

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, 
icke-statliga organisationer, aktivister 
inom det civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket 
leder till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

utgår

Or. sk

Ändringsförslag 143
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 9
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Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, 
icke-statliga organisationer, aktivister 
inom det civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket 
leder till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten är oacceptabla.

Or. en

Ändringsförslag 144
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket 
leder till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet fördömer skarpt 
våldshandlingar och intolerans av alla 
slag.

Or. en



PE658.904v01-00 84/202 AM\1215357SV.docx

SV

Ändringsförslag 145
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket 
leder till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället, människor som hör till 
trossamfund och religiösa organisationer 
samt välvilliga individer som är 
engagerade i kyrkan och utför 
utvecklingsarbete och humanitärt arbete 
och journalister.

Or. en

Ändringsförslag 146
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister.



AM\1215357SV.docx 85/202 PE658.904v01-00

SV

av religion för politisk vinning, vilket 
leder till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

Or. fr

Ändringsförslag 147
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket 
leder till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister.

Or. en

Ändringsförslag 148
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
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alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket leder 
till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, religions- och 
trosminoriteter, aktivister inom det civila 
samhället och journalister. Parlamentet 
understryker att det förekommer politiska 
tendenser i riktning mot en djupare 
nationalism och missbruk av religion för 
politisk vinning, vilket leder till intolerans, 
särskilt mot människorättsförsvarare, 
religions- och trosminoriteter, kvinnor, 
hbti-personer och migranter.

Or. en

Ändringsförslag 149
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, 
Lukas Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket leder 
till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, religions- och 
trosminoriteter, aktivister inom det civila 
samhället och journalister. Parlamentet 
understryker att det förekommer politiska 
tendenser i riktning mot en djupare 
nationalism och missbruk av religion för 
politisk vinning, vilket leder till intolerans, 
särskilt mot människorättsförsvarare, 
kvinnor, hbti-personer, religions- och 
trosminoriteter och migranter.

Or. en

Ändringsförslag 150
Peter van Dalen
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Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket leder 
till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, religions- och 
trosminoriteter, aktivister inom det civila 
samhället och journalister. Parlamentet 
understryker att det förekommer politiska 
tendenser i riktning mot en djupare 
nationalism och missbruk av religion för 
politisk vinning, vilket leder till intolerans, 
särskilt mot människorättsförsvarare, 
kvinnor, hbti-personer och migranter.

Or. en

Ändringsförslag 151
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket leder 
till intolerans, särskilt mot 

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället, lokalsamhällen, 
urbefolkningar, visselblåsare och 
journalister. Parlamentet understryker att 
det förekommer politiska tendenser i 
riktning mot en djupare nationalism och 
missbruk av religion för politisk vinning, 
vilket leder till intolerans, särskilt mot 
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människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

Or. en

Ändringsförslag 152
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket leder 
till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, lokalsamhällen, 
urbefolkningar, aktivister inom det civila 
samhället och journalister. Parlamentet 
understryker att det förekommer politiska 
tendenser i riktning mot en djupare 
nationalism och missbruk av religion för 
politisk vinning, vilket leder till intolerans, 
särskilt mot människorättsförsvarare, 
kvinnor, hbti-personer och migranter.

Or. en

Ändringsförslag 153
David Lega

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
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världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket 
leder till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism, protektionism 
och intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

Or. en

Ändringsförslag 154
Janina Ochojska

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket leder 
till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket leder 
till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, klimataktivister, 
kvinnor, hbti-personer, religiösa 
minoriteter, personer med 
funktionsnedsättning och migranter.

Or. pl

Ändringsförslag 155
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena
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Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket leder 
till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket leder 
till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer, sexarbetare, droganvändare, 
personer som sitter i fängelse, personer 
som lever med hiv och migranter.

Or. en

Ändringsförslag 156
Željana Zovko

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket leder 
till intolerans, särskilt mot 

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket leder 
till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
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människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

personer, religions- och trosminoriteter 
och migranter.

Or. en

Ändringsförslag 157
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket leder 
till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket leder 
till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer, religions- och trosminoriteter 
och migranter.

Or. en

Ändringsförslag 158
Leopoldo López Gil

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
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världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket leder 
till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket leder 
till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer, migranter, minoriteter och 
romer.

Or. es

Ändringsförslag 159
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket leder 
till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

9. Europaparlamentet betonar att 
fysiska angrepp, fängslanden, dödshot, 
trakasserier, hot och inskränkningar av 
yttrandefriheten utgör metoder som 
alltjämt tillämpas systematiskt runt om i 
världen mot människorättsförsvarare, icke-
statliga organisationer, aktivister inom det 
civila samhället och journalister. 
Parlamentet noterar att kvinnliga 
människorättsförsvarare utsätts för 
könsspecifika hot och inte har tillgång till 
lämpliga resurser och skyddsmekanismer. 
Parlamentet understryker att det 
förekommer politiska tendenser i riktning 
mot en djupare nationalism och missbruk 
av religion för politisk vinning, vilket leder 
till intolerans, särskilt mot 
människorättsförsvarare, kvinnor, hbti-
personer och migranter.

Or. en
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Ändringsförslag 160
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uppmanar EU 
och dess medlemsstater att utarbeta en 
strategisk vision på hög nivå för att 
motverka de ökande globala attackerna 
mot människorättsförsvarare, bland annat 
genom att anta kraftfulla slutsatser från 
utrikesrådet där utrikesministrarna bör 
uppmana till ambitiösa, globala EU-
åtgärder till försvar av 
människorättsförsvarare.

Or. en

Ändringsförslag 161
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att det 
är EU-institutionernas skyldighet att aktivt 
stödja organisationer och enskilda som 
arbetar för att försvara demokrati och 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang vikten 
av att parlamentet agerar för att göra 
deras röst hörd och för att få 
människorättsförsvarare som 
frihetsberövats till följd av sin aktivism 
frigivna.

10. Europaparlamentet betonar att det 
varken är EU-institutionernas skyldighet 
eller mandat att aktivt stödja 
självutnämnda, odemokratiska och 
subjektiva organisationer och enskilda som 
arbetar för att försvara demokrati och 
mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 162
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att det 
är EU-institutionernas skyldighet att 
aktivt stödja organisationer och enskilda 
som arbetar för att försvara demokrati och 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang vikten av 
att parlamentet agerar för att göra deras 
röst hörd och för att få 
människorättsförsvarare som 
frihetsberövats till följd av sin aktivism 
frigivna.

10. Europaparlamentet noterar vikten 
av att EU-institutionerna stöder 
organisationer och enskilda som arbetar 
fredligt för att försvara demokrati och 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang vikten av 
att parlamentet agerar för att göra deras 
röst hörd och för att få 
människorättsförsvarare som 
frihetsberövats till följd av sin fredliga 
aktivism frigivna.

Or. en

Ändringsförslag 163
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att det 
är EU-institutionernas skyldighet att aktivt 
stödja organisationer och enskilda som 
arbetar för att försvara demokrati och 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang vikten av 
att parlamentet agerar för att göra deras 
röst hörd och för att få 
människorättsförsvarare som 
frihetsberövats till följd av sin aktivism 
frigivna.

10. Europaparlamentet betonar att det 
är EU-institutionernas skyldighet att aktivt 
stödja organisationer och enskilda som 
arbetar för att försvara demokrati och 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang vikten av 
att parlamentet agerar för att göra deras 
röst hörd och för att sätta press på 
tredjeländers myndigheter att omedelbart 
och ovillkorligt frige 
människorättsförsvarare som 
frihetsberövats till följd av sin aktivism.

Or. en

Ändringsförslag 164
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena
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Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att det 
är EU-institutionernas skyldighet att aktivt 
stödja organisationer och enskilda som 
arbetar för att försvara demokrati och 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang vikten av 
att parlamentet agerar för att göra deras 
röst hörd och för att få 
människorättsförsvarare som 
frihetsberövats till följd av sin aktivism 
frigivna.

10. Europaparlamentet betonar att det 
är EU-institutionernas skyldighet att aktivt 
stödja organisationer, lokalsamhällen, 
urbefolkningar och enskilda som arbetar 
för att försvara demokrati och mänskliga 
rättigheter. Parlamentet understryker i detta 
sammanhang vikten av att parlamentet 
agerar för att göra deras röst hörd och för 
att få människorättsförsvarare som 
frihetsberövats till följd av sin aktivism 
frigivna.

Or. en

Ändringsförslag 165
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att det 
är EU-institutionernas skyldighet att aktivt 
stödja organisationer och enskilda som 
arbetar för att försvara demokrati och 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang vikten av 
att parlamentet agerar för att göra deras 
röst hörd och för att få 
människorättsförsvarare som 
frihetsberövats till följd av sin aktivism 
frigivna.

10. Europaparlamentet betonar att det 
är EU-institutionernas skyldighet att aktivt 
stödja organisationer och enskilda som 
arbetar för att försvara demokrati och 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
uppmanar EU att stödja och skydda 
människorättsförsvarare i all deras 
mångfald, inbegripet kvinnliga 
människorättsförsvarare och deras 
organisationer. Parlamentet understryker i 
detta sammanhang vikten av att 
parlamentet agerar för att göra deras röst 
hörd och för att få människorättsförsvarare 
som frihetsberövats till följd av sin 
aktivism frigivna.

Or. en
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Ändringsförslag 166
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att det 
är EU-institutionernas skyldighet att aktivt 
stödja organisationer och enskilda som 
arbetar för att försvara demokrati och 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang vikten av 
att parlamentet agerar för att göra deras 
röst hörd och för att få 
människorättsförsvarare som 
frihetsberövats till följd av sin aktivism 
frigivna.

10. Europaparlamentet betonar att det 
är EU-institutionernas skyldighet att aktivt 
stödja organisationer och enskilda som 
arbetar för att försvara demokrati och 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang vikten av 
att parlamentet agerar för att göra deras 
röst hörd och för att få 
människorättsförsvarare som 
frihetsberövats till följd av sin aktivism 
frigivna. Parlamentet stöder europeiska 
politiska stiftelsers arbete med att stärka 
demokratiska processer och främja en ny 
generation politiska ledare världen över.

Or. en

Ändringsförslag 167
Michal Šimečka

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att det 
är EU-institutionernas skyldighet att aktivt 
stödja organisationer och enskilda som 
arbetar för att försvara demokrati och 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang vikten av 
att parlamentet agerar för att göra deras 
röst hörd och för att få 
människorättsförsvarare som 
frihetsberövats till följd av sin aktivism 
frigivna.

10. Europaparlamentet betonar att det 
är EU-institutionernas skyldighet att aktivt 
stödja organisationer och enskilda som 
arbetar för att försvara demokrati och 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang vikten av 
att parlamentet agerar för att göra deras 
röster hörda och för att få 
människorättsförsvarare som 
frihetsberövats till följd av sin aktivism 
frigivna.
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Or. en

Ändringsförslag 168
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över att EU och vissa medlemsstater 
fortsätter att driva affärsvärldens och 
militärens intressen, jämte intressen 
knutna till terrorismbekämpning och 
migration, på bekostnad av mänskliga 
rättigheter och demokrati. Parlamentet är 
djupt oroat över att repressiv lagstiftning 
om it-säkerhet och terrorismbekämpning 
används för att komma åt 
människorättsförsvarare.

Or. en

Ändringsförslag 169
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över det ihållande gissel som krig och 
militära konflikter innebär, vilka banar väg 
för allvarliga kränkningar av internationell 
humanitär rätt och mänskliga rättigheter, 
särskilt massmord och tvångsförflyttningar 
av civilbefolkningen. Parlamentet 
fördömer skarpt auktoritära makters 
medverkan i krig genom ombud och 
betonar att politiska lösningar är en 
förutsättning för hållbar fred. Parlamentet 
uttrycker djup oro över de ökade politiska 
spänningarna på internationell nivå och i 

11. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över det ihållande gissel som krig och 
militära konflikter innebär, och som till 
och med medför folkmord av religiösa 
minoriteter, vilka banar väg för allvarliga 
kränkningar av internationell humanitär 
rätt och mänskliga rättigheter, särskilt 
massmord och tvångsförflyttningar av 
civilbefolkningen. Parlamentet fördömer 
skarpt auktoritära makters medverkan i 
krig genom ombud och betonar att 
politiska lösningar är en förutsättning för 
hållbar fred. Parlamentet uttrycker djup oro 
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vissa regioner runt om i världen, över icke-
statliga väpnade gruppers och 
terroristorganisationers ökade aktivitet och 
över eskaleringen av våld mellan olika 
befolkningsgrupper.

över de ökade politiska spänningarna på 
internationell nivå och i vissa regioner runt 
om i världen, över icke-statliga väpnade 
gruppers och terroristorganisationers ökade 
aktivitet och över eskaleringen av våld 
mellan olika befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 170
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över det ihållande gissel som krig 
och militära konflikter innebär, vilka banar 
väg för allvarliga kränkningar av 
internationell humanitär rätt och mänskliga 
rättigheter, särskilt massmord och 
tvångsförflyttningar av civilbefolkningen. 
Parlamentet fördömer skarpt auktoritära 
makters medverkan i krig genom ombud 
och betonar att politiska lösningar är en 
förutsättning för hållbar fred. Parlamentet 
uttrycker djup oro över de ökade politiska 
spänningarna på internationell nivå och i 
vissa regioner runt om i världen, över icke-
statliga väpnade gruppers och 
terroristorganisationers ökade aktivitet och 
över eskaleringen av våld mellan olika 
befolkningsgrupper.

11. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över det ihållande gissel som krig, 
militära konflikter och långvarig 
ockupation eller annektering av territorier 
innebär, vilka banar väg för allvarliga 
kränkningar av internationell humanitär 
rätt och mänskliga rättigheter, särskilt 
massmord och tvångsförflyttningar av 
civilbefolkningen. Parlamentet fördömer 
skarpt auktoritära makters medverkan i 
krig genom ombud och betonar att 
politiska lösningar är en förutsättning för 
hållbar fred. Parlamentet uttrycker djup oro 
över de ökade politiska spänningarna på 
internationell nivå och i vissa regioner runt 
om i världen, över icke-statliga väpnade 
gruppers och terroristorganisationers ökade 
aktivitet och över eskaleringen av våld 
mellan olika befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 171
Michal Šimečka

Förslag till resolution
Punkt 11
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Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över det ihållande gissel som krig och 
militära konflikter innebär, vilka banar väg 
för allvarliga kränkningar av internationell 
humanitär rätt och mänskliga rättigheter, 
särskilt massmord och tvångsförflyttningar 
av civilbefolkningen. Parlamentet 
fördömer skarpt auktoritära makters 
medverkan i krig genom ombud och 
betonar att politiska lösningar är en 
förutsättning för hållbar fred. Parlamentet 
uttrycker djup oro över de ökade politiska 
spänningarna på internationell nivå och i 
vissa regioner runt om i världen, över icke-
statliga väpnade gruppers och 
terroristorganisationers ökade aktivitet och 
över eskaleringen av våld mellan olika 
befolkningsgrupper.

11. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över det ihållande gissel som krig och 
militära konflikter innebär, vilka banar väg 
för allvarliga kränkningar av internationell 
humanitär rätt och mänskliga rättigheter, 
särskilt massmord, tvångsförflyttningar av 
civilbefolkningen samt användning av 
sexuellt våld mot civila, i synnerhet 
kvinnor och barn. Parlamentet fördömer 
skarpt auktoritära makters medverkan i 
krig genom ombud och betonar att 
politiska lösningar är en förutsättning för 
hållbar fred. Parlamentet uttrycker djup oro 
över de ökade politiska spänningarna på 
internationell nivå och i vissa regioner runt 
om i världen, över icke-statliga väpnade 
gruppers och terroristorganisationers ökade 
aktivitet och över eskaleringen av våld 
mellan olika befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 172
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över det ihållande gissel som krig och 
militära konflikter innebär, vilka banar väg 
för allvarliga kränkningar av internationell 
humanitär rätt och mänskliga rättigheter, 
särskilt massmord och tvångsförflyttningar 
av civilbefolkningen. Parlamentet 
fördömer skarpt auktoritära makters 
medverkan i krig genom ombud och 
betonar att politiska lösningar är en 
förutsättning för hållbar fred. Parlamentet 
uttrycker djup oro över de ökade politiska 
spänningarna på internationell nivå och i 
vissa regioner runt om i världen, över icke-

11. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över det ihållande gissel som krig och 
militära konflikter innebär, vilka banar väg 
för allvarliga kränkningar av internationell 
humanitär rätt och mänskliga rättigheter, 
särskilt massmord och tvångsförflyttningar 
av civilbefolkningen. Parlamentet 
fördömer skarpt totalitära, diktatoriska 
eller auktoritära makters medverkan i krig 
genom ombud och betonar att politiska 
lösningar är en förutsättning för hållbar 
fred. Parlamentet uttrycker djup oro över 
de ökade politiska spänningarna på 
internationell nivå och i vissa regioner runt 
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statliga väpnade gruppers och 
terroristorganisationers ökade aktivitet och 
över eskaleringen av våld mellan olika 
befolkningsgrupper.

om i världen, över icke-statliga väpnade 
gruppers och terroristorganisationers, 
främst jihadistgruppers, ökade aktivitet 
och över eskaleringen av våld mellan olika 
befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 173
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över det ihållande gissel som krig och 
militära konflikter innebär, vilka banar väg 
för allvarliga kränkningar av internationell 
humanitär rätt och mänskliga rättigheter, 
särskilt massmord och tvångsförflyttningar 
av civilbefolkningen. Parlamentet 
fördömer skarpt auktoritära makters 
medverkan i krig genom ombud och 
betonar att politiska lösningar är en 
förutsättning för hållbar fred. Parlamentet 
uttrycker djup oro över de ökade politiska 
spänningarna på internationell nivå och i 
vissa regioner runt om i världen, över icke-
statliga väpnade gruppers och 
terroristorganisationers ökade aktivitet och 
över eskaleringen av våld mellan olika 
befolkningsgrupper.

11. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över det ihållande gissel som krig och 
militära konflikter innebär, vilka banar väg 
för allvarliga kränkningar av internationell 
humanitär rätt och mänskliga rättigheter, 
särskilt massmord och tvångsförflyttningar 
av civilbefolkningen. Parlamentet 
fördömer skarpt auktoritära makters, 
däribland Turkiets, medverkan i krig 
genom ombud och betonar att politiska 
lösningar är en förutsättning för hållbar 
fred. Parlamentet uttrycker djup oro över 
de ökade politiska spänningarna på 
internationell nivå och i vissa regioner runt 
om i världen, över icke-statliga väpnade 
gruppers och terroristorganisationers, till 
exempel islamistiska gruppers, ökade 
aktivitet och över eskaleringen av våld 
mellan olika befolkningsgrupper.

Or. fr

Ändringsförslag 174
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 11
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Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över det ihållande gissel som krig och 
militära konflikter innebär, vilka banar väg 
för allvarliga kränkningar av internationell 
humanitär rätt och mänskliga rättigheter, 
särskilt massmord och tvångsförflyttningar 
av civilbefolkningen. Parlamentet 
fördömer skarpt auktoritära makters 
medverkan i krig genom ombud och 
betonar att politiska lösningar är en 
förutsättning för hållbar fred. Parlamentet 
uttrycker djup oro över de ökade politiska 
spänningarna på internationell nivå och i 
vissa regioner runt om i världen, över icke-
statliga väpnade gruppers och 
terroristorganisationers ökade aktivitet och 
över eskaleringen av våld mellan olika 
befolkningsgrupper.

11. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över det ihållande gissel som krig och 
militära konflikter innebär, vilka banar väg 
för allvarliga kränkningar av internationell 
humanitär rätt och mänskliga rättigheter, 
särskilt massmord och tvångsförflyttningar 
av civilbefolkningen. Parlamentet 
fördömer skarpt auktoritära makters 
medverkan i krig genom ombud och 
betonar att politiska lösningar inom ramen 
för överenskomna förhandlingsformat 
och förhandlingsprinciper är en 
förutsättning för hållbar fred. Parlamentet 
uttrycker djup oro över de ökade politiska 
spänningarna på internationell nivå och i 
vissa regioner runt om i världen, över icke-
statliga väpnade gruppers och 
terroristorganisationers ökade aktivitet och 
över eskaleringen av våld mellan olika 
befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 175
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Samtidigt som FN firade sitt 
sjuttiofemårsjubileum 2020 beklagar 
Europaparlamentet djupt att ett antal 
regeringar, inspirerade av inåtvända 
attityder, vidtagit åtgärder för att motverka 
internationellt samarbete till förmån för 
fred, konfliktlösning och skydd av de 
mänskliga rättigheterna på grundval av de 
mål och principer som ligger till grund för 
den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna, internationell rätt, 
FN-stadgan och Helsingforsslutakten. 
Parlamentet kritiserar bristen på 
gemensamt internationellt ledarskap från 

12. Samtidigt som FN firade sitt 
sjuttiofemårsjubileum 2020 beklagar 
Europaparlamentet djupt att ett antal 
regeringar vidtagit åtgärder för att 
motverka internationellt samarbete till 
förmån för fred, konfliktlösning och skydd 
av de mänskliga rättigheterna på grundval 
av de mål och principer som ligger till 
grund för den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna, internationell rätt, 
FN-stadgan och Helsingforsslutakten. 
Parlamentet kritiserar bristen på 
gemensamt internationellt ledarskap från 
demokratiska länder för att konsekvent 
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demokratiska länder för att konsekvent 
reagera på allvarliga kränkningar av 
internationell människorättslagstiftning och 
gå samman för att främja mänskliga 
rättigheter, demokrati och regelbaserade 
system världen över.

reagera på allvarliga kränkningar av 
internationell människorättslagstiftning och 
gå samman för att främja mänskliga 
rättigheter och demokrati samt bevara 
regelbaserade internationella system.

Or. en

Ändringsförslag 176
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Samtidigt som FN firade sitt 
sjuttiofemårsjubileum 2020 beklagar 
Europaparlamentet djupt att ett antal 
regeringar, inspirerade av inåtvända 
attityder, vidtagit åtgärder för att motverka 
internationellt samarbete till förmån för 
fred, konfliktlösning och skydd av de 
mänskliga rättigheterna på grundval av de 
mål och principer som ligger till grund för 
den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna, internationell rätt, 
FN-stadgan och Helsingforsslutakten. 
Parlamentet kritiserar bristen på 
gemensamt internationellt ledarskap från 
demokratiska länder för att konsekvent 
reagera på allvarliga kränkningar av 
internationell människorättslagstiftning och 
gå samman för att främja mänskliga 
rättigheter, demokrati och regelbaserade 
system världen över.

12. Samtidigt som FN firade sitt 
sjuttiofemårsjubileum 2020 beklagar 
Europaparlamentet djupt att ett antal 
regeringar, inspirerade av inåtvända 
attityder, vidtagit åtgärder för att motverka 
multilateralism och internationellt 
samarbete till förmån för fred, 
konfliktlösning och skydd av de mänskliga 
rättigheterna på grundval av de mål och 
principer som ligger till grund för den 
allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna, internationell rätt, FN-
stadgan och Helsingforsslutakten. 
Parlamentet kritiserar bristen på 
gemensamt internationellt ledarskap från 
demokratiska länder för att konsekvent 
reagera på allvarliga kränkningar av 
internationell människorättslagstiftning och 
gå samman för att främja mänskliga 
rättigheter, demokrati och regelbaserade 
system världen över samt uppmanar EU 
och medlemsstaterna att ta ansvar för 
detta ledarskap. Parlamentet betonar att 
de mänskliga rättigheterna är universella 
och odelbara och fördömer alla försök att 
relativisera dem.

Or. en
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Ändringsförslag 177
Milan Uhrík

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn och 
personer med funktionsnedsättning, som 
är bland de mest utsatta. Parlamentet 
noterar att antalet internationella 
migranter under 2019 uppskattats till 
uppemot 272 miljoner3, vilket motsvarar 
3,5 procent av världens befolkning, och 
att storskaliga tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under 
de senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar 
migranters och flyktingars mänskliga 
rättigheter och äventyrar säkerheten för 
dessa människor. Parlamentet pekar i 
detta sammanhang på den negativa 
trenden i fråga om trakasserier mot och 
kriminalisering av det arbete som utförs 
av dem som försvarar migranters och 
flyktingars mänskliga rättigheter och ger 
dessa människor sitt stöd.

utgår

_________________
3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/p
df/wmr_2020.pdf).

Or. sk

Ändringsförslag 178
Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn och 
personer med funktionsnedsättning, som är 
bland de mest utsatta. Parlamentet noterar 
att antalet internationella migranter under 
2019 uppskattats till uppemot 272 
miljoner3, vilket motsvarar 3,5 procent av 
världens befolkning, och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar 
migranters och flyktingars mänskliga 
rättigheter och äventyrar säkerheten för 
dessa människor. Parlamentet pekar i 
detta sammanhang på den negativa 
trenden i fråga om trakasserier mot och 
kriminalisering av det arbete som utförs 
av dem som försvarar migranters och 
flyktingars mänskliga rättigheter och ger 
dessa människor sitt stöd.

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för personer med 
funktionsnedsättning, som är bland de mest 
utsatta. Parlamentet noterar att antalet 
internationella migranter under 2019 
uppskattats till uppemot 272 miljoner3, 
vilket motsvarar 3,5 procent av världens 
befolkning, och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren.

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. fr

Ändringsförslag 179
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 13
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Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn och 
personer med funktionsnedsättning, som 
är bland de mest utsatta. Parlamentet 
noterar att antalet internationella migranter 
under 2019 uppskattats till uppemot 272 
miljoner3, vilket motsvarar 3,5 procent av 
världens befolkning, och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under 
de senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar 
migranters och flyktingars mänskliga 
rättigheter och äventyrar säkerheten för 
dessa människor. Parlamentet pekar i 
detta sammanhang på den negativa 
trenden i fråga om trakasserier mot och 
kriminalisering av det arbete som utförs 
av dem som försvarar migranters och 
flyktingars mänskliga rättigheter och ger 
dessa människor sitt stöd.

13. Europaparlamentet uttrycker oro 
över antalet flyktingar runt om i världen. 
Parlamentet noterar att antalet 
internationella migranter under 2019 
uppskattats till uppemot 272 miljoner, 
vilket motsvarar 3,5 procent av världens 
befolkning. Parlamentet noterar dock att 
icke-statliga organisationer har spelat en 
avgörande roll i att underlätta 
människosmuggling och att privata 
enheter inte bör vara aktivt delaktiga i att 
genomföra sök- och räddningsuppdrag. 
Parlamentet betonar behovet av fristäder i 
den region där konflikten finns, såsom 
ursprungligen avsågs i 1951 års 
Genèvekonvention.

_________________
3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Ändringsförslag 180
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn och 

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn, personer 
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personer med funktionsnedsättning, som är 
bland de mest utsatta. Parlamentet noterar 
att antalet internationella migranter under 
2019 uppskattats till uppemot 272 
miljoner3, vilket motsvarar 3,5 procent av 
världens befolkning, och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar migranters 
och flyktingars mänskliga rättigheter och 
äventyrar säkerheten för dessa människor. 
Parlamentet pekar i detta sammanhang 
på den negativa trenden i fråga om 
trakasserier mot och kriminalisering av 
det arbete som utförs av dem som 
försvarar migranters och flyktingars 
mänskliga rättigheter och ger dessa 
människor sitt stöd.

med funktionsnedsättning och förföljda 
religiösa minoriteter, som är bland de mest 
utsatta. Parlamentet noterar att antalet 
internationella migranter under 2019 
uppskattats till uppemot 272 miljoner3, 
vilket motsvarar 3,5 procent av världens 
befolkning, och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar migranters 
och flyktingars mänskliga rättigheter och 
äventyrar säkerheten för dessa människor.

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Ändringsförslag 181
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, 
Lukas Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn och 
personer med funktionsnedsättning, som är 
bland de mest utsatta. Parlamentet noterar 
att antalet internationella migranter under 
2019 uppskattats till uppemot 272 
miljoner3, vilket motsvarar 3,5 procent av 

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn, etniska 
och religiösa minoriteter samt 
trosminoriteter och personer med 
funktionsnedsättning, som är bland de mest 
utsatta. Parlamentet noterar att antalet 
internationella migranter under 2019 
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världens befolkning, och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar migranters 
och flyktingars mänskliga rättigheter och 
äventyrar säkerheten för dessa människor. 
Parlamentet pekar i detta sammanhang på 
den negativa trenden i fråga om 
trakasserier mot och kriminalisering av det 
arbete som utförs av dem som försvarar 
migranters och flyktingars mänskliga 
rättigheter och ger dessa människor sitt 
stöd.

uppskattats till uppemot 272 miljoner3, 
vilket motsvarar 3,5 procent av världens 
befolkning, och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar migranters 
och flyktingars mänskliga rättigheter och 
äventyrar säkerheten för dessa människor. 
Parlamentet pekar i detta sammanhang på 
den negativa trenden i fråga om 
trakasserier mot och kriminalisering av det 
arbete som utförs av dem som försvarar 
migranters och flyktingars mänskliga 
rättigheter och ger dessa människor sitt 
stöd.

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Ändringsförslag 182
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn och 
personer med funktionsnedsättning, som är 
bland de mest utsatta. Parlamentet noterar 
att antalet internationella migranter under 
2019 uppskattats till uppemot 272 
miljoner3, vilket motsvarar 3,5 procent av 
världens befolkning, och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren. Parlamentet fördömer 

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn, etniska 
och religiösa minoriteter samt 
trosminoriteter och personer med 
funktionsnedsättning, som är bland de mest 
utsatta. Parlamentet noterar att antalet 
internationella migranter under 2019 
uppskattats till uppemot 272 miljoner3, 
vilket motsvarar 3,5 procent av världens 
befolkning, och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
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politiska åtgärder som urholkar migranters 
och flyktingars mänskliga rättigheter och 
äventyrar säkerheten för dessa människor. 
Parlamentet pekar i detta sammanhang på 
den negativa trenden i fråga om 
trakasserier mot och kriminalisering av det 
arbete som utförs av dem som försvarar 
migranters och flyktingars mänskliga 
rättigheter och ger dessa människor sitt 
stöd.

migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar migranters 
och flyktingars mänskliga rättigheter och 
äventyrar säkerheten för dessa människor. 
Parlamentet pekar i detta sammanhang på 
den negativa trenden i fråga om 
trakasserier mot och kriminalisering av det 
arbete som utförs av dem som försvarar 
migranters och flyktingars mänskliga 
rättigheter och ger dessa människor sitt 
stöd.

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Ändringsförslag 183
Bert-Jan Ruissen

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn och 
personer med funktionsnedsättning, som är 
bland de mest utsatta. Parlamentet noterar 
att antalet internationella migranter under 
2019 uppskattats till uppemot 272 
miljoner3, vilket motsvarar 3,5 procent av 
världens befolkning, och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar migranters 
och flyktingars mänskliga rättigheter och 
äventyrar säkerheten för dessa människor. 
Parlamentet pekar i detta sammanhang på 

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn, etniska 
och religiösa minoriteter samt 
trosminoriteter och personer med 
funktionsnedsättning, som är bland de mest 
utsatta. Parlamentet noterar att antalet 
internationella migranter under 2019 
uppskattats till uppemot 272 miljoner3, 
vilket motsvarar 3,5 procent av världens 
befolkning, och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar migranters 
och flyktingars mänskliga rättigheter och 
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den negativa trenden i fråga om 
trakasserier mot och kriminalisering av det 
arbete som utförs av dem som försvarar 
migranters och flyktingars mänskliga 
rättigheter och ger dessa människor sitt 
stöd.

äventyrar säkerheten för dessa människor. 
Parlamentet pekar i detta sammanhang på 
den negativa trenden i fråga om 
trakasserier mot och kriminalisering av det 
arbete som utförs av dem som försvarar 
migranters och flyktingars mänskliga 
rättigheter och ger dessa människor sitt 
stöd.

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Ändringsförslag 184
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn och 
personer med funktionsnedsättning, som är 
bland de mest utsatta. Parlamentet noterar 
att antalet internationella migranter under 
2019 uppskattats till uppemot 272 
miljoner3, vilket motsvarar 3,5 procent av 
världens befolkning, och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar migranters 
och flyktingars mänskliga rättigheter och 
äventyrar säkerheten för dessa människor. 
Parlamentet pekar i detta sammanhang på 
den negativa trenden i fråga om 
trakasserier mot och kriminalisering av det 
arbete som utförs av dem som försvarar 
migranters och flyktingars mänskliga 

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn och 
personer med funktionsnedsättning, 
kroniska sjukdomar och annan sexuell 
läggning, som är bland de mest utsatta. 
Parlamentet noterar att antalet 
internationella migranter under 2019 
uppskattats till uppemot 272 miljoner3, 
vilket motsvarar 3,5 procent av världens 
befolkning, och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar migranters 
och flyktingars mänskliga rättigheter och 
äventyrar säkerheten för dessa människor. 
Parlamentet pekar i detta sammanhang på 
den negativa trenden i fråga om 
trakasserier mot och kriminalisering av det 
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rättigheter och ger dessa människor sitt 
stöd.

arbete som utförs av dem som försvarar 
migranters och flyktingars mänskliga 
rättigheter och ger dessa människor sitt 
stöd.

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Ändringsförslag 185
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn och 
personer med funktionsnedsättning, som är 
bland de mest utsatta. Parlamentet noterar 
att antalet internationella migranter under 
2019 uppskattats till uppemot 272 
miljoner3, vilket motsvarar 3,5 procent av 
världens befolkning, och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar migranters 
och flyktingars mänskliga rättigheter och 
äventyrar säkerheten för dessa människor. 
Parlamentet pekar i detta sammanhang på 
den negativa trenden i fråga om 
trakasserier mot och kriminalisering av det 
arbete som utförs av dem som försvarar 
migranters och flyktingars mänskliga 
rättigheter och ger dessa människor sitt 
stöd.

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn och 
personer med funktionsnedsättning, som är 
bland de mest utsatta. Parlamentet noterar 
att antalet internationella migranter under 
2019 uppskattats till uppemot 272 
miljoner3, vilket motsvarar 3,5 procent av 
världens befolkning, och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar migranters 
och flyktingars mänskliga rättigheter och 
äventyrar dessa människors säkerhet och 
liv. Parlamentet fördömer skarpt 
trakasserier mot och kriminalisering av det 
arbete som utförs av dem som försvarar 
migranters och flyktingars mänskliga 
rättigheter och ger dessa människor sitt 
stöd.
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_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Ändringsförslag 186
Leopoldo López Gil

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn och 
personer med funktionsnedsättning, som är 
bland de mest utsatta. Parlamentet noterar 
att antalet internationella migranter under 
2019 uppskattats till uppemot 272 
miljoner3, vilket motsvarar 3,5 procent av 
världens befolkning, och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar migranters 
och flyktingars mänskliga rättigheter och 
äventyrar säkerheten för dessa människor. 
Parlamentet pekar i detta sammanhang på 
den negativa trenden i fråga om 
trakasserier mot och kriminalisering av det 
arbete som utförs av dem som försvarar 
migranters och flyktingars mänskliga 
rättigheter och ger dessa människor sitt 
stöd.

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn och 
personer med funktionsnedsättning, som är 
bland de mest utsatta. Parlamentet noterar 
att antalet internationella migranter under 
2019 uppskattats till uppemot 272 
miljoner3, vilket motsvarar 3,5 procent av 
världens befolkning, och beklagar 
ökningen av asylsökande som under 2019 
sökte internationellt skydd i 
medlemsstaterna i EU-274a, till följd av 
förtryck och kränkningar av deras 
mänskliga rättigheter begångna av 
diktatoriska regimer som olagligt utövar 
den politiska makten i deras hemländer, 
och att storskaliga tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar migranters 
och flyktingars mänskliga rättigheter och 
äventyrar säkerheten för dessa människor. 
Parlamentet pekar i detta sammanhang på 
den negativa trenden i fråga om 
trakasserier mot och kriminalisering av det 
arbete som utförs av dem som försvarar 
migranters och flyktingars mänskliga 
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rättigheter och ger dessa människor sitt 
stöd.

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).
4a Asylstatistik – Eurostat 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Asylum_statisti
cs/sv) 

Or. es

Ändringsförslag 187
Francisco José Millán Mon

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn och 
personer med funktionsnedsättning, som är 
bland de mest utsatta. Parlamentet noterar 
att antalet internationella migranter under 
2019 uppskattats till uppemot 272 
miljoner3, vilket motsvarar 3,5 procent av 
världens befolkning, och att storskaliga 
tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar migranters 
och flyktingars mänskliga rättigheter och 
äventyrar säkerheten för dessa människor. 
Parlamentet pekar i detta sammanhang på 
den negativa trenden i fråga om 
trakasserier mot och kriminalisering av det 
arbete som utförs av dem som försvarar 
migranters och flyktingars mänskliga 

13. Europaparlamentet beklagar djupt 
den svåra situationen för migranter och 
flyktingar runt om i världen, särskilt 
tvångsförflyttade kvinnor, barn och 
personer med funktionsnedsättning, som är 
bland de mest utsatta. Parlamentet noterar 
att antalet internationella migranter under 
2019 uppskattats till uppemot 272 
miljoner3, vilket motsvarar 3,5 procent av 
världens befolkning, varav fler än 20 
miljoner var flyktingar3a och att 
storskaliga tvångsförflyttningar och 
migrationshändelser har ägt rum under de 
senaste två åren. Parlamentet fördömer 
politiska åtgärder som urholkar migranters 
och flyktingars mänskliga rättigheter och 
äventyrar säkerheten för dessa människor. 
Parlamentet pekar i detta sammanhang på 
den negativa trenden i fråga om 
trakasserier mot och kriminalisering av det 
arbete som utförs av dem som försvarar 
migranters och flyktingars mänskliga 
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rättigheter och ger dessa människor sitt 
stöd.

rättigheter och ger dessa människor sitt 
stöd.

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Internationella organisationen för 
migration 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).
3a Enligt uppgifter från UNHCR 
(https://www.unhcr.org/refugee-
statistics/download/?url=fd4J)

Or. es

Ändringsförslag 188
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över det ökande antalet mord, både 
fysiska och kränkande angrepp samt 
användning av dödsstraff, förföljelse, 
fängslanden, trakasserier och hot mot 
människor som står upp för mänskliga 
rättigheter i hela världen, särskilt 
journalister, aktivister, politiker, 
inbegripet kvinnorättsaktivister, miljö- 
och markförsvarare samt försvarare av 
religiösa minoriteter, främst i länder med 
omfattande korruption och 
tillkortakommanden med att upprätthålla 
rättsstaten och den rättsliga tillsynen.

Or. en

Ändringsförslag 189
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 13b (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

13b. Europaparlamentet kräver rättvisa 
och ansvarsskyldighet på högsta 
beslutsfattande nivå för dessa attacker 
och motsätter sig ett scenario där 
straffrihet kan ses som en lösning.

Or. en

Ändringsförslag 190
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
fördömer auktoritära regimer som 
motsätter sig – eller underblåser negativa 
reaktioner mot – kvinnors krav på lika 
rättigheter. Parlamentet understryker den 
framträdande roll som kvinnor har genom 
sin aktivism i politiska och sociala 
rörelser, och beklagar djupt det höga pris 
som de har betalat genom att utsättas för 
våld orsakat av brutalt förtryck.

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i vissa regioner i 
världen. I detta sammanhang uppmanar 
parlamentet de medlemsstater som ännu 
inte gjort det att ratificera 
Istanbulkonventionen.

Or. en
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Ändringsförslag 191
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
noterar dock att inget land i världen ännu 
har uppnått jämställdhet. Parlamentet 
fördömer det pågående bakslaget för 
jämställdheten och kvinnors rättigheter, 
inbegripet alla försök att inskränka 
befintliga rättigheter och skydd inom 
området sexuell och reproduktiv hälsa 
och sexuella och reproduktiva rättigheter, 
samt lagstiftning, politik och praxis som 
fortsätter att förneka eller begränsa dessa 
rättigheter i många av världens länder. 
Parlamentet betonar att det utbredda 
könsrelaterade våldet och sammanfallande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på patriarkala 
kulturella normer, samhällsstrukturer och 
diskriminerande rättssystem som 
legitimerar och normaliserar 
maktförhållanden mellan könen samt 
strukturell utestängning av kvinnor. 
Parlamentet framhåller dessutom 
användningen av sexuellt våld mot kvinnor 
på grund av deras åsikter, sexuella 
läggning, könsidentitet, ras, 
funktionsnedsättning, etnicitet, tro, 
filosofiska inriktning eller aktivism för att 
försvara de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet fördömer regeringar och 
myndigheter världen över som motsätter 
sig – eller underblåser negativa reaktioner 
mot – kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt hetero-patriarkalt förtryck.
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Or. en

Ändringsförslag 192
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, inbegripet i EU, vilket beror på 
bristande jämställdhet, ojämlika 
könsnormer och ojämlik maktdynamik, 
kulturella vanor eller sedan länge 
etablerade diskriminerande rättssystem 
samt sedan länge etablerad 
diskriminerande politik och praxis, med 
även på nytt framväxande patriarkala och 
reaktionära rörelser. Parlamentet 
fördömer det pågående bakslaget för 
jämställdheten och kvinnors rättigheter, 
inbegripet alla försök att inskränka 
befintliga rättigheter och skydd inom 
området sexuell och reproduktiv hälsa 
och sexuella och reproduktiva rättigheter, 
samt lagstiftning, politik och praxis som 
fortsätter att förneka eller begränsa dessa 
rättigheter i många av världens länder. 
Parlamentet framhåller dessutom 
användningen av sexuellt våld mot kvinnor 
på grund av att de är kvinnor eller på 
grund av deras åsikter, tro, filosofiska 
inriktning eller aktivism för att försvara de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
efterlyser samordnade åtgärder för att 
sätta stopp för användningen av sexuellt 
våld i krigföringens tjänst. Parlamentet 
fördömer regeringar som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 



AM\1215357SV.docx 117/202 PE658.904v01-00

SV

kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

Or. en

Ändringsförslag 193
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket beror på bristande 
jämställdhet, ojämlika könsnormer och 
ojämlik maktdynamik, kulturell praxis 
såsom kastbaserad diskriminering eller 
sedan länge etablerade diskriminerande 
rättssystem samt sedan länge etablerad 
diskriminerande politik och praxis. 
Parlamentet framhåller dessutom 
användningen av sexuellt våld mot kvinnor 
på grund av deras åsikter, tro, filosofiska 
inriktning eller aktivism för att försvara de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
fördömer auktoritära regimer som 
motsätter sig – eller underblåser negativa 
reaktioner mot – kvinnors krav på lika 
rättigheter. Parlamentet understryker den 
framträdande roll som kvinnor har genom 
sin aktivism i politiska och sociala rörelser, 
och beklagar djupt det höga pris som de 
har betalat genom att utsättas för våld 
orsakat av brutalt förtryck.
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Or. en

Ändringsförslag 194
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar att det utbredda könsrelaterade 
våldet och motsvarande diskriminering 
kvarstår i världens alla regioner ofta beror 
på kulturella vanor eller sedan länge 
etablerade diskriminerande rättssystem. 
Parlamentet framhåller dessutom 
användningen av sexuellt våld mot kvinnor 
på grund av deras åsikter, tro, filosofiska 
inriktning eller aktivism för att försvara de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
fördömer auktoritära regimer som 
motsätter sig – eller underblåser negativa 
reaktioner mot – kvinnors krav på lika 
rättigheter. Parlamentet understryker den 
framträdande roll som kvinnor har genom 
sin aktivism i politiska och sociala rörelser, 
och beklagar djupt det höga pris som de 
har betalat genom att utsättas för våld 
orsakat av brutalt förtryck.

Or. en

Ändringsförslag 195
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 14
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet, inbegripet 
kvinnomord, och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
uttrycker oro över de utbredda pågående 
attackerna mot kvinnors sexuella och 
reproduktiva hälsa och rättigheter. 
Parlamentet framhåller dessutom 
användningen av sexuellt våld mot kvinnor 
på grund av deras åsikter, tro, filosofiska 
inriktning eller aktivism för att försvara de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
fördömer auktoritära regimer som 
motsätter sig – eller underblåser negativa 
reaktioner mot – kvinnors krav på lika 
rättigheter. Parlamentet understryker den 
framträdande roll som kvinnor har genom 
sin aktivism i politiska och sociala rörelser, 
och beklagar djupt det höga pris som de 
har betalat genom att utsättas för våld 
orsakat av brutalt förtryck och krig.

Or. en

Ändringsförslag 196
Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
påminner om att Istanbulkonventionen, 
som det första universellt bindande 
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diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

fördraget för att bekämpa våld mot 
kvinnor och flickor samt våld i hemmet, 
sätter riktmärket för internationella 
standarder som måste ratificeras och 
genomföras i ytterligare utsträckning. 
Parlamentet upprepar att EU:s anslutning 
till Istanbulkonventionen har erkänts som 
en viktig prioritering i EU:s 
jämställdhetsstrategi för 2020–2025. 
Parlamentet betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem samt 
propaganda och desinformation som 
undergräver kvinnors rättigheter. 
Parlamentet framhåller dessutom 
användningen av sexuellt våld mot kvinnor 
på grund av deras åsikter, tro, filosofiska 
inriktning eller aktivism för att försvara de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
fördömer auktoritära regimer som 
motsätter sig – eller underblåser negativa 
reaktioner mot – kvinnors krav på lika 
rättigheter. Parlamentet understryker den 
framträdande roll som kvinnor har genom 
sin aktivism i politiska och sociala rörelser, 
och beklagar djupt det höga pris som de 
har betalat genom att utsättas för våld 
orsakat av brutalt förtryck.

Or. en

Ändringsförslag 197
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
fördömer det pågående bakslaget för 
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könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

jämställdheten och kvinnors rättigheter, 
inbegripet alla försök att inskränka 
befintliga rättigheter och skydd inom 
området sexuell och reproduktiv hälsa 
och sexuella och reproduktiva rättigheter, 
samt lagstiftning, politik och praxis som 
fortsätter att förneka eller begränsa dessa 
rättigheter i många av världens länder. 
Parlamentet betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

Or. en

Ändringsförslag 198
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
noterar dock att inget land i världen ännu 
har uppnått jämställdhet. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
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vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

Or. en

Ändringsförslag 199
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, religion, filosofiska 
inriktning eller aktivism för att försvara de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
fördömer auktoritära regimer som 
motsätter sig – eller underblåser negativa 
reaktioner mot – kvinnors krav på lika 
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Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

rättigheter. Parlamentet understryker den 
framträdande roll som kvinnor har genom 
sin aktivism i politiska och sociala rörelser, 
och beklagar djupt det höga pris som de 
har betalat genom att utsättas för våld 
orsakat av brutalt förtryck. Parlamentet 
betonar behovet att skydda mödrar i 
sårbara situationer, i synnerhet 
ensamstående mödrar och mödrar med 
stor familj, 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

Ändringsförslag 200
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Dietmar Köster, 
Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Isabel Santos, Andreas Schieder, Marisa Matias, 
Robert Biedroń, Nicolae Ştefănuță, Hannah Neumann, Ernest Urtasun

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning, 
sexuella läggning eller aktivism för att 
försvara de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet påminner om att våld mot 
lesbiska och bisexuella kvinnor i form av 
”korrigerande våldtäkt” fortsätter att vara 
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Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

ett systematiskt problem i vissa länder på 
grund av socialt stigma och 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
fördömer auktoritära regimer som 
motsätter sig – eller underblåser negativa 
reaktioner mot – kvinnors krav på lika 
rättigheter. Parlamentet understryker den 
framträdande roll som kvinnor har genom 
sin aktivism i politiska och sociala rörelser, 
och beklagar djupt det höga pris som de 
har betalat genom att utsättas för våld 
orsakat av brutalt förtryck.

Or. en

Ändringsförslag 201
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
påpekar att bland annat kvinnlig 
könsstympning och barnäktenskap hör till 
de mest utbredda och systematiska 
människorättskränkningarna. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 



AM\1215357SV.docx 125/202 PE658.904v01-00

SV

genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

Or. en

Ändringsförslag 202
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
fördömer utnyttjande av kvinnor genom 
surrogatmoderskap, människohandel och 
användning av sexuellt våld mot kvinnor 
på grund av deras åsikter, tro, filosofiska 
inriktning eller aktivism för att försvara de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
fördömer auktoritära regimer som 
motsätter sig – eller underblåser negativa 
reaktioner mot – kvinnors krav på lika 
rättigheter. Parlamentet understryker den 
framträdande roll som kvinnor har genom 
sin aktivism i politiska och sociala rörelser, 
och beklagar djupt det höga pris som de 
har betalat genom att utsättas för våld 
orsakat av brutalt förtryck.

Or. en
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Ändringsförslag 203
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, 
Lukas Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
understryker att kvinnor och flickor från 
etniska och religiösa minoriteter samt 
trosminoriteter är dubbelt sårbara för 
könsrelaterat våld och diskriminering. 
Parlamentet framhåller dessutom 
användningen av sexuellt våld mot kvinnor 
på grund av deras åsikter, tro, filosofiska 
inriktning eller aktivism för att försvara de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
fördömer auktoritära regimer som 
motsätter sig – eller underblåser negativa 
reaktioner mot – kvinnors krav på lika 
rättigheter. Parlamentet understryker den 
framträdande roll som kvinnor har genom 
sin aktivism i politiska och sociala rörelser, 
och beklagar djupt det höga pris som de 
har betalat genom att utsättas för våld 
orsakat av brutalt förtryck.

Or. en

Ändringsförslag 204
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Punkt 14
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
understryker att kvinnor från etniska och 
religiösa minoriteter samt trosminoriteter 
är dubbelt sårbara för könsrelaterat våld 
och diskriminering. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

Or. en

Ändringsförslag 205
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
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diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck. Parlamentet understryker 
att kvinnor från etniska och religiösa 
minoriteter samt trosminoriteter är 
dubbelt sårbara för könsrelaterat våld och 
diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 206
Janina Ochojska

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
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rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck samt sexuellt utnyttjande 
under väpnade konflikter.

Or. pl

Ändringsförslag 207
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck. Parlamentet uppmanar 
till att gå längre än att enbart ta itu med 
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grundorsakerna till bristande jämställdhet 
genom att säkerställa lika villkor och 
stärka kvinnors deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 208
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck.

14. Europaparlamentet välkomnar att 
insatserna för att främja kvinnors och 
flickors rättigheter har fått en mer 
framträdande plats i världen. Parlamentet 
betonar dock att det utbredda 
könsrelaterade våldet och motsvarande 
diskriminering kvarstår i världens alla 
regioner, vilket ofta beror på kulturella 
vanor eller sedan länge etablerade 
diskriminerande rättssystem. Parlamentet 
framhåller dessutom användningen av 
sexuellt våld mot kvinnor på grund av 
deras åsikter, tro, filosofiska inriktning 
eller aktivism för att försvara de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer 
auktoritära regimer som motsätter sig – 
eller underblåser negativa reaktioner mot – 
kvinnors krav på lika rättigheter. 
Parlamentet understryker den framträdande 
roll som kvinnor har genom sin aktivism i 
politiska och sociala rörelser, och beklagar 
djupt det höga pris som de har betalat 
genom att utsättas för våld orsakat av 
brutalt förtryck. Parlamentet fördömer i 
detta sammanhang människohandel för 
att förtrycka kvinnor och unga flickor.

Or. en

Ändringsförslag 209
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten för konventionen 
om barnets rättigheter – i form av handel 
med och utnyttjande av barn, användning 
av barnsoldater i väpnade konflikter, 
familjeseparationer och frihetsberövande 
av barn av invandringsrelaterade skäl.

15. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten för konventionen 
om barnets rättigheter – i form av handel 
med och utnyttjande av barn, användning 
av barnsoldater i väpnade konflikter, 
familjeseparationer och frihetsberövande 
av barn av tvångsförflyttningsrelaterade 
skäl, barnpornografi och pedofili.

Or. en

Ändringsförslag 210
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten för konventionen 
om barnets rättigheter – i form av handel 
med och utnyttjande av barn, användning 
av barnsoldater i väpnade konflikter, 
familjeseparationer och frihetsberövande 
av barn av invandringsrelaterade skäl.

15. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten för konventionen 
om barnets rättigheter – i form av 
barnarbete, tidiga äktenskap och 
tvångsäktenskap, handel med och 
utnyttjande av barn, användning av 
barnsoldater i väpnade konflikter, 
familjeseparationer och frihetsberövande 
av barn av invandringsrelaterade skäl.

Or. en
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Ändringsförslag 211
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten för konventionen 
om barnets rättigheter – i form av handel 
med och utnyttjande av barn, användning 
av barnsoldater i väpnade konflikter, 
familjeseparationer och frihetsberövande 
av barn av invandringsrelaterade skäl.

15. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten för konventionen 
om barnets rättigheter – i form av 
barnarbete, handel med och utnyttjande av 
barn, användning av barnsoldater i väpnade 
konflikter, familjeseparationer och 
frihetsberövande av barn av 
invandringsrelaterade skäl.

Or. en

Ändringsförslag 212
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten för konventionen 
om barnets rättigheter – i form av handel 
med och utnyttjande av barn, användning 
av barnsoldater i väpnade konflikter, 
familjeseparationer och frihetsberövande 
av barn av invandringsrelaterade skäl.

15. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten för konventionen 
om barnets rättigheter – i form av handel 
med och utnyttjande av barn genom 
barnprostitution, barnpornografi och 
surrogatmoderskap, användning av 
barnsoldater i väpnade konflikter, 
familjeseparationer och frihetsberövande 
av barn av invandringsrelaterade skäl.

Or. en
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Ändringsförslag 213
Bert-Jan Ruissen

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten för konventionen 
om barnets rättigheter – i form av handel 
med och utnyttjande av barn, användning 
av barnsoldater i väpnade konflikter, 
familjeseparationer och frihetsberövande 
av barn av invandringsrelaterade skäl.

15. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten för konventionen 
om barnets rättigheter – i form av handel 
med och utnyttjande av barn genom 
barnprostitution, barnpornografi och 
surrogatmoderskap, användning av 
barnsoldater i väpnade konflikter, 
familjeseparationer och frihetsberövande 
av barn av invandringsrelaterade skäl.

Or. en

Ändringsförslag 214
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten för konventionen 
om barnets rättigheter – i form av handel 
med och utnyttjande av barn, användning 
av barnsoldater i väpnade konflikter, 
familjeseparationer och frihetsberövande 
av barn av invandringsrelaterade skäl.

15. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten för konventionen 
om barnets rättigheter – i form av handel 
med och utnyttjande av barn, inkallelse 
eller värvning av barn till väpnade styrkor 
och grupper, användning av barnsoldater i 
väpnade konflikter, familjeseparationer och 
frihetsberövande av barn av 
invandringsrelaterade skäl.

Or. en
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Ändringsförslag 215
Janina Ochojska

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten för konventionen 
om barnets rättigheter – i form av handel 
med och utnyttjande av barn, användning 
av barnsoldater i väpnade konflikter, 
familjeseparationer och frihetsberövande 
av barn av invandringsrelaterade skäl.

15. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten för konventionen 
om barnets rättigheter – i form av handel 
med och utnyttjande av barn, tvångsarbete 
för barn, användning av barnsoldater i 
väpnade konflikter, familjeseparationer och 
frihetsberövande av barn av 
invandringsrelaterade skäl.

Or. pl

Ändringsförslag 216
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten för konventionen 
om barnets rättigheter – i form av handel 
med och utnyttjande av barn, användning 
av barnsoldater i väpnade konflikter, 
familjeseparationer och frihetsberövande 
av barn av invandringsrelaterade skäl.

15. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de fortsatta allvarliga 
kränkningarna av barns mänskliga 
rättigheter runt om i världen under 2019 – 
30 år efter tillkomsten för konventionen 
om barnets rättigheter – i form av handel 
med och utnyttjande av barn, användning 
av barnsoldater i väpnade konflikter, 
familjeseparationer och frihetsberövande 
av barn av invandringsrelaterade skäl samt 
de utmaningar som flickor ställs inför vad 
gäller sexuellt och könsrelaterat våld, 
olägliga graviditeter, hivinfektioner, 
avhopp från skolan och barnäktenskap.

Or. en
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Ändringsförslag 217
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa sorg över samt fördömer de 
terroristattacker och bombningar som ägde 
rum under första halvåret 2019 riktade 
mot troende, särskilt på platser för 
religionsutövning. Parlamentet är bestört 
över att dessa fruktansvärda handlingar 
sammanföll med hatkampanjer 
understödda av vissa politiska ledare och 
terrorgrupper med syftet att förneka 
rätten till tanke-, samvets-, religions- eller 
trosfrihet.

16. Europaparlamentet fördömer 
kraftfullt de terroristattacker och 
bombningar riktade mot kristna samfund, 
särskilt i Västafrika, som utförts av 
islamiska fundamentalister. Parlamentet 
erkänner att det inte räcker med att 
uttrycka sorg för att skydda dessa sårbara 
grupper mot ytterligare våld. Parlamentet 
betonar den roll som EU:s medlemsstater 
måste spela i att fördöma och konfrontera 
dessa attacker mot grupper som delar 
deras kristna arv.

Or. en

Ändringsförslag 218
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa sorg över samt fördömer de 
terroristattacker och bombningar som ägde 
rum under första halvåret 2019 riktade mot 
troende, särskilt på platser för 
religionsutövning. Parlamentet är bestört 
över att dessa fruktansvärda handlingar 
sammanföll med hatkampanjer 
understödda av vissa politiska ledare och 
terrorgrupper med syftet att förneka rätten 
till tanke-, samvets-, religions- eller 
trosfrihet.

16. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa sorg över samt fördömer de 
terroristattacker och bombningar som ägde 
rum under första halvåret 2019 riktade mot 
troende och deras platser för 
religionsutövning. Parlamentet är bestört 
över att dessa fruktansvärda handlingar 
sammanföll med hatkampanjer 
understödda av vissa politiska ledare och 
terrorgrupper med syftet att förneka och 
begränsa rätten till tanke-, samvets-, 
religions- eller trosfrihet.
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Or. en

Ändringsförslag 219
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa sorg över samt fördömer de 
terroristattacker och bombningar som ägde 
rum under första halvåret 2019 riktade mot 
troende, särskilt på platser för 
religionsutövning. Parlamentet är bestört 
över att dessa fruktansvärda handlingar 
sammanföll med hatkampanjer 
understödda av vissa politiska ledare och 
terrorgrupper med syftet att förneka rätten 
till tanke-, samvets-, religions- eller 
trosfrihet.

16. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa sorg över samt fördömer de 
terroristattacker och bombningar som ägde 
rum under första halvåret 2019 riktade mot 
troende, särskilt på platser för 
religionsutövning. Parlamentet är bestört 
över att dessa fruktansvärda handlingar 
sammanföll med hatkampanjer 
understödda av vissa politiska ledare och 
terrorgrupper med syftet att förneka och 
begränsa rätten till tanke-, samvets-, 
religions- eller trosfrihet. Parlamentet 
uppmanar staterna att främja religions- 
och trosfriheten och skydda sårbara 
religions- och trosminoriteter genom att 
vidta skyndsamma åtgärder mot förövare 
av våld eller uppmaningar till hat.

Or. en

Ändringsförslag 220
Michal Šimečka

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa sorg över samt fördömer de 
terroristattacker och bombningar som ägde 
rum under första halvåret 2019 riktade mot 
troende, särskilt på platser för 
religionsutövning. Parlamentet är bestört 
över att dessa fruktansvärda handlingar 

16. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa sorg över samt fördömer de 
terroristattacker och bombningar som ägde 
rum under första halvåret 2019 riktade mot 
troende, särskilt på platser för 
religionsutövning. Parlamentet är bestört 
över att dessa fruktansvärda handlingar 
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sammanföll med hatkampanjer 
understödda av vissa politiska ledare och 
terrorgrupper med syftet att förneka rätten 
till tanke-, samvets-, religions- eller 
trosfrihet.

sammanföll med hatkampanjer 
understödda av somliga politiska ledare 
och terrorgrupper med syftet att förneka 
rätten till tanke-, samvets-, religions- eller 
trosfrihet.

Or. en

Ändringsförslag 221
Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa sorg över samt fördömer de 
terroristattacker och bombningar som ägde 
rum under första halvåret 2019 riktade mot 
troende, särskilt på platser för 
religionsutövning. Parlamentet är bestört 
över att dessa fruktansvärda handlingar 
sammanföll med hatkampanjer 
understödda av vissa politiska ledare och 
terrorgrupper med syftet att förneka rätten 
till tanke-, samvets-, religions- eller 
trosfrihet.

16. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa sorg över samt fördömer de 
terroristattacker och bombningar som ägde 
rum under första halvåret 2019 riktade mot 
troende, särskilt på platser för 
religionsutövning, vilka i synnerhet 
drabbade de kristna samfunden. 
Parlamentet är bestört över att dessa 
fruktansvärda handlingar sammanföll med 
hatkampanjer understödda av vissa 
politiska ledare och terrorgrupper med 
syftet att förneka rätten till tanke-, samvets-
, religions- eller trosfrihet.

Or. en

Ändringsförslag 222
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa sorg över samt fördömer de 
terroristattacker och bombningar som ägde 
rum under första halvåret 2019 riktade mot 
troende, särskilt på platser för 

16. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa sorg över samt fördömer de 
terroristattacker och bombningar som ägde 
rum under första halvåret 2019 riktade mot 
troende, särskilt på platser för 
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religionsutövning. Parlamentet är bestört 
över att dessa fruktansvärda handlingar 
sammanföll med hatkampanjer 
understödda av vissa politiska ledare och 
terrorgrupper med syftet att förneka rätten 
till tanke-, samvets-, religions- eller 
trosfrihet.

religionsutövning. Parlamentet är bestört 
över att dessa fruktansvärda handlingar 
sammanföll med hatkampanjer 
understödda av vissa politiska ledare och 
terrorgrupper med syftet att förneka rätten 
till tanke-, samvets-, religions- eller 
trosfrihet. Parlamentet uppmanar staterna 
att främja religions- och trosfriheten och 
skydda sårbara religions- och 
trosminoriteter genom att vidta 
skyndsamma åtgärder mot förövare av 
våld eller uppmaningar till hat.

Or. en

Ändringsförslag 223
Željana Zovko

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa sorg över samt fördömer de 
terroristattacker och bombningar som ägde 
rum under första halvåret 2019 riktade mot 
troende, särskilt på platser för 
religionsutövning. Parlamentet är bestört 
över att dessa fruktansvärda handlingar 
sammanföll med hatkampanjer 
understödda av vissa politiska ledare och 
terrorgrupper med syftet att förneka rätten 
till tanke-, samvets-, religions- eller 
trosfrihet.

16. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa sorg över samt fördömer de 
terroristattacker och bombningar som ägde 
rum under första halvåret 2019 riktade mot 
troende, särskilt på platser för 
religionsutövning. Parlamentet är bestört 
över att dessa fruktansvärda handlingar 
sammanföll med hatkampanjer 
understödda av vissa politiska ledare och 
terrorgrupper med syftet att förneka rätten 
till tanke-, samvets-, religions- eller 
trosfrihet. Parlamentet uppmanar staterna 
att främja religions- och trosfriheten och 
skydda sårbara religions- och 
trosminoriteter genom att vidta åtgärder 
mot förövare av våld eller uppmaningar 
till hat.

Or. en

Ändringsförslag 224
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa sorg över samt fördömer de 
terroristattacker och bombningar som ägde 
rum under första halvåret 2019 riktade mot 
troende, särskilt på platser för 
religionsutövning. Parlamentet är bestört 
över att dessa fruktansvärda handlingar 
sammanföll med hatkampanjer 
understödda av vissa politiska ledare och 
terrorgrupper med syftet att förneka rätten 
till tanke-, samvets-, religions- eller 
trosfrihet.

16. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa sorg över samt fördömer de 
terroristattacker och bombningar som ägde 
rum under första halvåret 2019 riktade mot 
troende, särskilt på platser för 
religionsutövning. Parlamentet är bestört 
över att dessa fruktansvärda handlingar 
sammanföll med hatkampanjer 
understödda av vissa politiska ledare och 
terrorgrupper med syftet att förneka rätten 
till tanke-, samvets-, religions- eller 
trosfrihet. Parlamentet betonar behovet att 
bevara och skydda religiösa och kulturella 
platser och vikten av stöd för att 
återuppbygga dem om de förstörs, för det 
angripna samfundets skull.

Or. en

Ändringsförslag 225
Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet uttrycker sin 
oro över att utomrättsliga avrättningar, 
tortyr och andra kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna berättigas genom 
det så kallade kriget mot droger. 
Parlamentet upprepar att kampen mot 
brottslighet inte berättigar kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna och uppmanar 
till insamling av bästa praxis för ett 
tillvägagångssätt för minsta möjliga skada 
som bygger på rättsstatsprincipen.

Or. en



PE658.904v01-00 140/202 AM\1215357SV.docx

SV

Ändringsförslag 226
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 16b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16b. Europaparlamentet stöder 
reformerna av rättsväsendet för att 
säkerställa opartiskhet och oberoende, 
inbegripet hantering av frågor som rör 
rekrytering och utnämnande av domare, 
korruption och snedvridning på grund av 
kön inom rättsväsendet.

Or. en

Ändringsförslag 227
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet påminner om att 
unionen ska bygga på värdena respekt för 
människans värdighet, frihet, demokrati, 
jämlikhet, rättsstaten och respekt för de 
mänskliga rättigheterna, såsom anges i 
artikel 2 i EU-fördraget. Parlamentet 
betonar att främjande av dessa värden 
utåt och framförande av demokrati, 
rättsstaten och de mänskliga 
rättigheternas universalitet och 
odelbarhet utgör kärnan i EU:s 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik, i enlighet med artikel 21 
i EU-fördraget och unionens strategiska 
intresse, och detta bör återspeglas på ett 
konsekvent sätt i praktiken på alla 
områden av unionens förbindelser med 
tredjeländer.

17. Europaparlamentet påminner om att 
unionen ska bygga på värdena respekt för 
människans värdighet, frihet, demokrati, 
jämlikhet, rättsstaten och respekt för de 
mänskliga rättigheterna, såsom anges i 
artikel 2 i EU-fördraget.
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Or. en

Ändringsförslag 228
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet påminner om att 
unionen ska bygga på värdena respekt för 
människans värdighet, frihet, demokrati, 
jämlikhet, rättsstaten och respekt för de 
mänskliga rättigheterna, såsom anges i 
artikel 2 i EU-fördraget. Parlamentet 
betonar att främjande av dessa värden utåt 
och framförande av demokrati, rättsstaten 
och de mänskliga rättigheternas 
universalitet och odelbarhet utgör kärnan i 
EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik, i enlighet med artikel 21 i 
EU-fördraget och unionens strategiska 
intresse, och detta bör återspeglas på ett 
konsekvent sätt i praktiken på alla områden 
av unionens förbindelser med tredjeländer.

17. Europaparlamentet påminner om att 
unionen ska bygga på värdena respekt för 
människans värdighet, frihet, demokrati, 
jämlikhet, solidaritet, rättsstaten och 
respekt för de mänskliga rättigheterna, 
såsom anges i artikel 2 i EU-fördraget. 
Parlamentet betonar att främjande av dessa 
värden utåt och framförande av demokrati, 
rättsstaten och de mänskliga rättigheternas 
universalitet och odelbarhet utgör kärnan i 
EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik, i enlighet med artikel 21 i 
EU-fördraget och unionens strategiska 
intresse, och detta bör återspeglas på ett 
konsekvent sätt i praktiken på alla områden 
av unionens förbindelser med tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 229
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet påminner om att 
unionen ska bygga på värdena respekt för 
människans värdighet, frihet, demokrati, 
jämlikhet, rättsstaten och respekt för de 
mänskliga rättigheterna, såsom anges i 
artikel 2 i EU-fördraget. Parlamentet 
betonar att främjande av dessa värden utåt 

17. Europaparlamentet påminner om att 
unionen ska bygga på värdena respekt för 
människans värdighet, frihet, demokrati, 
jämlikhet, solidaritet, rättsstaten och 
respekt för de mänskliga rättigheterna, 
såsom anges i artikel 2 i EU-fördraget. 
Parlamentet betonar att främjande av dessa 
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och framförande av demokrati, rättsstaten 
och de mänskliga rättigheternas 
universalitet och odelbarhet utgör kärnan i 
EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik, i enlighet med artikel 21 i 
EU-fördraget och unionens strategiska 
intresse, och detta bör återspeglas på ett 
konsekvent sätt i praktiken på alla områden 
av unionens förbindelser med tredjeländer.

värden utåt och framförande av demokrati, 
rättsstaten och de mänskliga rättigheternas 
universalitet och odelbarhet utgör kärnan i 
EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik, i enlighet med artikel 21 i 
EU-fördraget och unionens strategiska 
intresse, och detta bör återspeglas på ett 
konsekvent sätt i praktiken på alla områden 
av unionens förbindelser med tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 230
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet påminner om att 
unionen ska bygga på värdena respekt för 
människans värdighet, frihet, demokrati, 
jämlikhet, rättsstaten och respekt för de 
mänskliga rättigheterna, såsom anges i 
artikel 2 i EU-fördraget. Parlamentet 
betonar att främjande av dessa värden utåt 
och framförande av demokrati, rättsstaten 
och de mänskliga rättigheternas 
universalitet och odelbarhet utgör kärnan i 
EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik, i enlighet med artikel 21 i 
EU-fördraget och unionens strategiska 
intresse, och detta bör återspeglas på ett 
konsekvent sätt i praktiken på alla områden 
av unionens förbindelser med tredjeländer.

17. Europaparlamentet påminner om att 
unionen ska bygga på värdena respekt för 
människans värdighet, frihet, demokrati, 
jämlikhet, rättsstaten och respekt för de 
mänskliga rättigheterna, såsom anges i 
artikel 2 i EU-fördraget. Parlamentet 
betonar att främjande av dessa värden utåt 
och framförande av demokrati, rättsstaten 
och de mänskliga rättigheternas 
universalitet och odelbarhet samt respekt 
för principerna i FN-stadgan och 
internationell rätt utgör kärnan i EU:s 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, 
i enlighet med artikel 21 i EU-fördraget 
och unionens strategiska intresse, och detta 
bör återspeglas på ett konsekvent sätt i 
praktiken på alla områden av unionens 
förbindelser med tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 231
Karol Karski, Ryszard Czarnecki
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Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet påminner om att 
unionen ska bygga på värdena respekt för 
människans värdighet, frihet, demokrati, 
jämlikhet, rättsstaten och respekt för de 
mänskliga rättigheterna, såsom anges i 
artikel 2 i EU-fördraget. Parlamentet 
betonar att främjande av dessa värden utåt 
och framförande av demokrati, rättsstaten 
och de mänskliga rättigheternas 
universalitet och odelbarhet utgör kärnan i 
EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik, i enlighet med artikel 21 i 
EU-fördraget och unionens strategiska 
intresse, och detta bör återspeglas på ett 
konsekvent sätt i praktiken på alla områden 
av unionens förbindelser med tredjeländer.

17. Europaparlamentet påminner om att 
unionen ska bygga på värdena respekt för 
människans värdighet, frihet, demokrati, 
jämlikhet, rättsstaten och respekt för de 
mänskliga rättigheterna, såsom anges i 
artikel 2 i EU-fördraget. Parlamentet 
betonar att främjande av dessa värden utåt 
och framförande av demokrati, rättsstaten 
och de mänskliga rättigheternas 
universalitet och odelbarhet utgör kärnan i 
EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik, i enlighet med artikel 21 i 
EU-fördraget och unionens strategiska 
intresse, och detta bör återspeglas på ett 
konsekvent sätt i praktiken på alla områden 
av unionens förbindelser med tredjeländer. 
Parlamentet understryker dock att EU 
endast bör främja dessa värden inom 
ramen för sina befogenheter i linje med 
Lissabonfördraget och undvika att uttala 
sig i ämnen som hör till medlemsstaternas 
ansvarsområde, inbegripet samvetsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 232
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja partnerländer i att genomföra 
allas rätt till hälso- och sjukvård, som en 
grund för reaktionen på covid-19.

Or. en
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Ändringsförslag 233
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt öka 
medvetenheten och kunskaperna hos 
tjänstemän från EU och dess 
medlemsstater när det gäller de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet uppmanar alla 
EU-delegationer och deras respektive 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter 
att konsekvent fullgöra sin skyldighet att 
träffa människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras 
rättegångar och förespråka skydd för dem 
på plats.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 234
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt öka 
medvetenheten och kunskaperna hos 
tjänstemän från EU och dess medlemsstater 
när det gäller de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar alla EU-
delegationer och deras respektive 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter att 
konsekvent fullgöra sin skyldighet att träffa 
människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras 

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av att utrikestjänsten och kommissionen 
på ett robust och uttryckligt sätt tar itu 
med kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna oavsett var de sker, 
inbegripet i nära partnerländer, och 
kontinuerligt ökar medvetenheten och 
kunskaperna hos tjänstemän från EU och 
dess medlemsstater när det gäller de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
uppmanar alla EU-delegationer och deras 
respektive kontaktpunkter för mänskliga 
rättigheter att konsekvent fullgöra sin 
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rättegångar och förespråka skydd för dem 
på plats.

skyldighet att träffa 
människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras 
rättegångar och förespråka skydd för dem 
på plats. Parlamentet betonar vikten av att 
inte bara ta itu med konsekvenserna utan 
även de bakomliggande orsakerna till 
kränkningar.

Or. en

Ändringsförslag 235
Milan Uhrík

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt öka 
medvetenheten och kunskaperna hos 
tjänstemän från EU och dess medlemsstater 
när det gäller de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar alla EU-
delegationer och deras respektive 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter 
att konsekvent fullgöra sin skyldighet att 
träffa människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras 
rättegångar och förespråka skydd för dem 
på plats.

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt öka 
medvetenheten och kunskaperna hos 
tjänstemän från EU och dess medlemsstater 
när det gäller de mänskliga rättigheterna.

Or. sk

Ändringsförslag 236
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 18
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Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt öka 
medvetenheten och kunskaperna hos 
tjänstemän från EU och dess medlemsstater 
när det gäller de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar alla EU-
delegationer och deras respektive 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter att 
konsekvent fullgöra sin skyldighet att träffa 
människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras 
rättegångar och förespråka skydd för dem 
på plats.

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt bekämpa 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och öka medvetenheten och 
kunskaperna hos tjänstemän från EU och 
dess medlemsstater när det gäller de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
uppmanar alla EU-delegationer och deras 
respektive kontaktpunkter för mänskliga 
rättigheter att konsekvent fullgöra sin 
skyldighet att träffa 
människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras 
rättegångar och förespråka skydd för dem 
på plats.

Or. en

Ändringsförslag 237
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt öka 
medvetenheten och kunskaperna hos 
tjänstemän från EU och dess medlemsstater 
när det gäller de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar alla EU-
delegationer och deras respektive 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter att 
konsekvent fullgöra sin skyldighet att träffa 
människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras 
rättegångar och förespråka skydd för dem 
på plats.

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt öka 
medvetenheten och kunskaperna hos 
tjänstemän från EU och dess medlemsstater 
när det gäller de mänskliga rättigheterna 
och jämställdhet. Parlamentet uppmanar 
alla EU-delegationer och deras respektive 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter att 
konsekvent fullgöra sin skyldighet att träffa 
människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras 
rättegångar och förespråka skydd för dem 
på plats.

Or. en



AM\1215357SV.docx 147/202 PE658.904v01-00

SV

Ändringsförslag 238
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt öka 
medvetenheten och kunskaperna hos 
tjänstemän från EU och dess medlemsstater 
när det gäller de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar alla EU-
delegationer och deras respektive 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter att 
konsekvent fullgöra sin skyldighet att träffa 
människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras 
rättegångar och förespråka skydd för dem 
på plats.

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt öka 
medvetenheten och kunskaperna hos 
tjänstemän från EU och dess medlemsstater 
när det gäller de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet påminner om att effektivt 
engagemang och meningsfull dialog med 
det civila samhället är en hörnsten i en 
framgångsrik människorättspolitik. 
Parlamentet uppmanar alla EU-
delegationer och deras respektive 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter att 
konsekvent fullgöra sin skyldighet att träffa 
människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras 
rättegångar och förespråka skydd för dem 
på plats.

Or. en

Ändringsförslag 239
Leopoldo López Gil

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt öka 
medvetenheten och kunskaperna hos 
tjänstemän från EU och dess medlemsstater 
när det gäller de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar alla EU-
delegationer och deras respektive 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter att 
konsekvent fullgöra sin skyldighet att träffa 

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt öka 
medvetenheten och kunskaperna hos 
tjänstemän från EU och dess medlemsstater 
när det gäller de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar alla EU-
delegationer och deras respektive 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter att 
konsekvent fullgöra sin skyldighet att träffa 
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människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras 
rättegångar och förespråka skydd för dem 
på plats.

människorättsförsvarare och medlemmar i 
det civila samhället, besöka 
frihetsberövade aktivister, demokratiskt 
oliktänkande och 
människorättsförsvarare, övervaka deras 
rättegångar och förespråka skydd för dem 
på plats.

Or. es

Ändringsförslag 240
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt öka 
medvetenheten och kunskaperna hos 
tjänstemän från EU och dess medlemsstater 
när det gäller de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar alla EU-
delegationer och deras respektive 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter att 
konsekvent fullgöra sin skyldighet att träffa 
människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras 
rättegångar och förespråka skydd för dem 
på plats.

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt öka 
medvetenheten och kunskaperna hos 
tjänstemän från EU och dess medlemsstater 
när det gäller de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar alla EU-
delegationer och deras respektive 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter att 
konsekvent fullgöra sin skyldighet att träffa 
människorättsförsvarare, inbegripet 
kvinnliga människorättsförsvarare och 
sådana som är föremål för kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna, bland 
annat stigmatisering och diskriminering, 
såsom hbti-personer, personer som lever 
med hiv med flera, besöka frihetsberövade 
aktivister, övervaka deras rättegångar och 
förespråka skydd för dem på plats.

Or. en

Ändringsförslag 241
Karol Karski, Ryszard Czarnecki
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Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt öka 
medvetenheten och kunskaperna hos 
tjänstemän från EU och dess medlemsstater 
när det gäller de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar alla EU-
delegationer och deras respektive 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter att 
konsekvent fullgöra sin skyldighet att träffa 
människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras 
rättegångar och förespråka skydd för dem 
på plats.

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt öka 
medvetenheten och kunskaperna hos 
tjänstemän från EU och dess medlemsstater 
när det gäller de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar alla EU-
delegationer och deras respektive 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter att 
konsekvent fullgöra sin skyldighet att träffa 
människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras 
rättegångar och förespråka skydd för dem 
på plats samt att underlätta sådana 
åtgärder när parlamentsledamöter 
försöker genomföra dem inom ramen för 
Europaparlamentets officiella uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 242
Bernard Guetta

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt öka 
medvetenheten och kunskaperna hos 
tjänstemän från EU och dess medlemsstater 
när det gäller de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar alla EU-
delegationer och deras respektive 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter att 
konsekvent fullgöra sin skyldighet att träffa 
människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras 
rättegångar och förespråka skydd för dem 
på plats.

18. Europaparlamentet betonar vikten 
av utrikestjänstens och kommissionens 
insatser för att kontinuerligt öka 
medvetenheten och kunskaperna hos 
tjänstemän från EU och dess medlemsstater 
när det gäller de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar alla EU-
delegationer och deras respektive 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter att 
konsekvent fullgöra sin skyldighet att träffa 
människorättsförsvarare, besöka 
frihetsberövade aktivister, övervaka deras 
rättegångar och förespråka skydd för dem 
på plats. Parlamentet begär att det inrättas 
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en kontaktpunkt för brådskande ärenden 
vid vilken människorättsförsvarare kan 
underrätta EU-institutionerna om 
kränkningar av de grundläggande 
rättigheterna när de äger rum.

Or. en

Ändringsförslag 243
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet är oroat över 
de svårigheter som internationella 
observatörer har att få tillgång till vissa 
delar av världen för att bedöma 
situationen för de mänskliga rättigheterna 
där. Parlamentet uppmanar alla 
regeringar att ge internationella 
observatörer, inbegripet Europeiska 
unionens särskilda representant för 
mänskliga rättigheter, FN:s 
högkommissarie för mänskliga rättigheter 
och FN:s särskilda förfaranden, fritt 
tillträde till alla territorier.

Or. en

Ändringsförslag 244
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar 
rådets åtagande att främja åtgärder som 
svar på konsekvenserna av covid-19-
pandemin genom att utveckla ett globalt 

utgår
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system för samarbete och dialog och 
främja regel- och rättighetsbaserad 
multilateralism. Parlamentet är av den 
bestämda uppfattningen att internationell 
människorättslagstiftning och 
utfästelserna om att uppnå målen för 
hållbar utveckling senast 2030 bör förbli 
hörnstenarna i alla åtgärder som vidtas 
som svar på pandemin. Parlamentet 
rekommenderar att EU fortsätter sina 
ansträngningar genom att samarbeta med 
länder och berörda parter oavsett om 
dessa eftersträvar samma värden som EU, 
i syfte att upprätthålla eller utveckla 
internationella normer på 
människorättsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 245
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar 
rådets åtagande att främja åtgärder som 
svar på konsekvenserna av covid-19-
pandemin genom att utveckla ett globalt 
system för samarbete och dialog och 
främja regel- och rättighetsbaserad 
multilateralism. Parlamentet är av den 
bestämda uppfattningen att internationell 
människorättslagstiftning och utfästelserna 
om att uppnå målen för hållbar utveckling 
senast 2030 bör förbli hörnstenarna i alla 
åtgärder som vidtas som svar på pandemin. 
Parlamentet rekommenderar att EU 
fortsätter sina ansträngningar genom att 
samarbeta med länder och berörda parter 
oavsett om dessa eftersträvar samma 
värden som EU, i syfte att upprätthålla 
eller utveckla internationella normer på 
människorättsområdet.

19. Europaparlamentet välkomnar 
EU:s globala reaktion på covid-19-
pandemin, som bygger på ”Team 
Europe”-strategin, med fokus på att 
uttrycka solidaritet och tillhandahålla 
konkret stöd till partner, i synnerhet de 
mest sårbara och drabbade länderna. 
Parlamentet uppmanar EU och 
medlemsstaterna att utarbeta en uttrycklig 
strategi för att motverka staternas ökade 
flykt undan och motstånd mot den 
internationella ramen för mänskliga 
rättigheter, i linje med åtagandena om 
multilateralism i handlingsplanen för 
mänskliga rättigheter och demokrati, samt 
försök på internationell nivå att 
undergräva konceptet mänskliga 
rättigheter i enlighet med FN:s förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet är av den bestämda 
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uppfattningen att internationell 
människorättslagstiftning och utfästelserna 
om att uppnå målen för hållbar utveckling 
senast 2030 bör förbli hörnstenarna i alla 
åtgärder som vidtas som svar på pandemin. 
Parlamentet rekommenderar att EU 
fortsätter sina ansträngningar genom att 
samarbeta med länder och berörda parter 
oavsett om dessa eftersträvar samma 
värden som EU, i syfte att upprätthålla 
eller utveckla internationella normer på 
människorättsområdet. Parlamentet 
välkomnar kommissionens uttalande om 
att vaccinet mot covid-19 bör göras 
globalt tillgängligt och att EU kommer att 
arbeta hårt för att så ska bli fallet.

Or. en

Ändringsförslag 246
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar 
rådets åtagande att främja åtgärder som 
svar på konsekvenserna av covid-19-
pandemin genom att utveckla ett globalt 
system för samarbete och dialog och 
främja regel- och rättighetsbaserad 
multilateralism. Parlamentet är av den 
bestämda uppfattningen att internationell 
människorättslagstiftning och utfästelserna 
om att uppnå målen för hållbar utveckling 
senast 2030 bör förbli hörnstenarna i alla 
åtgärder som vidtas som svar på pandemin. 
Parlamentet rekommenderar att EU 
fortsätter sina ansträngningar genom att 
samarbeta med länder och berörda parter 
oavsett om dessa eftersträvar samma 
värden som EU, i syfte att upprätthålla 

19. Europaparlamentet välkomnar 
rådets åtagande att främja åtgärder som 
svar på konsekvenserna av covid-19-
pandemin genom att utveckla ett globalt 
system för samarbete och dialog och 
främja regel- och rättighetsbaserad 
multilateralism. Parlamentet uppmanar 
EU och medlemsstaterna att utarbeta en 
uttrycklig strategi för att motverka 
staternas ökade flykt undan och motstånd 
mot den internationella ramen för 
mänskliga rättigheter, i linje med 
åtagandena om multilateralism i 
handlingsplanen för mänskliga 
rättigheter och demokrati. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att 
internationell människorättslagstiftning och 
utfästelserna om att uppnå målen för 
hållbar utveckling senast 2030 bör förbli 
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eller utveckla internationella normer på 
människorättsområdet.

hörnstenarna i alla åtgärder som vidtas som 
svar på pandemin. Parlamentet 
rekommenderar att EU fortsätter sina 
ansträngningar genom att samarbeta med 
länder och berörda parter oavsett om dessa 
eftersträvar samma värden som EU, i syfte 
att upprätthålla eller utveckla 
internationella normer på 
människorättsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 247
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar 
rådets åtagande att främja åtgärder som 
svar på konsekvenserna av covid-19-
pandemin genom att utveckla ett globalt 
system för samarbete och dialog och 
främja regel- och rättighetsbaserad 
multilateralism. Parlamentet är av den 
bestämda uppfattningen att internationell 
människorättslagstiftning och utfästelserna 
om att uppnå målen för hållbar utveckling 
senast 2030 bör förbli hörnstenarna i alla 
åtgärder som vidtas som svar på pandemin. 
Parlamentet rekommenderar att EU 
fortsätter sina ansträngningar genom att 
samarbeta med länder och berörda parter 
oavsett om dessa eftersträvar samma 
värden som EU, i syfte att upprätthålla 
eller utveckla internationella normer på 
människorättsområdet.

19. Europaparlamentet välkomnar 
rådets åtagande att främja åtgärder som 
svar på konsekvenserna av covid-19-
pandemin genom att utveckla ett globalt 
system för samarbete och dialog och 
främja regel- och rättighetsbaserad 
multilateralism. Parlamentet uppmanar 
EU och medlemsstaterna att utarbeta en 
uttrycklig strategi för att motverka 
staternas ökade flykt undan och motstånd 
mot den internationella ramen för 
mänskliga rättigheter, i linje med 
åtagandena om multilateralism i 
handlingsplanen för mänskliga 
rättigheter och demokrati. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att 
internationell människorättslagstiftning och 
utfästelserna om att uppnå målen för 
hållbar utveckling senast 2030 bör förbli 
hörnstenarna i alla åtgärder som vidtas som 
svar på pandemin. Parlamentet 
rekommenderar att EU fortsätter sina 
ansträngningar genom att samarbeta med 
länder och berörda parter oavsett om dessa 
eftersträvar samma värden som EU, i syfte 
att upprätthålla eller utveckla 
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internationella normer på 
människorättsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 248
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar 
rådets åtagande att främja åtgärder som 
svar på konsekvenserna av covid-19-
pandemin genom att utveckla ett globalt 
system för samarbete och dialog och 
främja regel- och rättighetsbaserad 
multilateralism. Parlamentet är av den 
bestämda uppfattningen att internationell 
människorättslagstiftning och utfästelserna 
om att uppnå målen för hållbar utveckling 
senast 2030 bör förbli hörnstenarna i alla 
åtgärder som vidtas som svar på pandemin. 
Parlamentet rekommenderar att EU 
fortsätter sina ansträngningar genom att 
samarbeta med länder och berörda parter 
oavsett om dessa eftersträvar samma 
värden som EU, i syfte att upprätthålla 
eller utveckla internationella normer på 
människorättsområdet.

19. Europaparlamentet välkomnar 
rådets åtagande att främja åtgärder som 
svar på konsekvenserna av covid-19-
pandemin genom att utveckla ett globalt 
system för samarbete och dialog och 
främja regel- och rättighetsbaserad 
multilateralism. Parlamentet är av den 
bestämda uppfattningen att internationell 
människorättslagstiftning och utfästelserna 
om att uppnå målen för hållbar utveckling 
senast 2030 bör förbli hörnstenarna i alla 
åtgärder som vidtas som svar på pandemin. 
Parlamentet rekommenderar att EU 
fortsätter sina ansträngningar genom att 
samarbeta med länder och berörda parter 
oavsett om dessa eftersträvar samma 
värden som EU, i syfte att upprätthålla 
eller utveckla internationella normer på 
människorättsområdet, men i linje med 
unionens värden i enlighet med artikel 21 
i EU-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 249
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet fördömer det 
faktum att platser i FN:s 
flyktingkommissariat ofta upptas av 
länder där det bevisligen förekommer 
allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och uppmanar EU:s 
medlemsstater att vara mycket vaksamma 
på röstningsmönster och att undvika att 
stödja länder som uppenbart kränker de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 250
Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med 
en enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum, eftersom detta är det enda sättet 
för unionen att inta en ledande roll på 
den internationella arenan och använda 
sitt inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 251
Milan Uhrík
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Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med 
en enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum, eftersom detta är det enda sättet 
för unionen att inta en ledande roll på 
den internationella arenan och använda 
sitt inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

utgår

Or. sk

Ändringsförslag 252
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med 
en enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum, eftersom detta är det enda sättet 
för unionen att inta en ledande roll på 
den internationella arenan och använda 
sitt inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att bibehålla full respekt 
för regeln om enhällighet i rådet.
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Or. fr

Ändringsförslag 253
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med 
en enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum, eftersom detta är det enda sättet 
för unionen att inta en ledande roll på 
den internationella arenan och använda 
sitt inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

20. Europaparlamentet anser att 
avskaffandet av enhällighetsregeln för 
utrikes- och säkerhetspolitiska frågor 
oåterkalleligen skulle försvaga 
medlemsstaternas suveränitet.

Or. en

Ändringsförslag 254
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med en 
enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum, eftersom detta är det enda sättet för 

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att tala med en enda, stark 
röst för EU i multilaterala forum, eftersom 
detta är det enda sättet för unionen att inta 
en ledande roll på den internationella 
arenan och använda sitt inflytande för att 
åstadkomma positiva förändringar och 
bättre lösningar på globala utmaningar, 
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unionen att inta en ledande roll på den 
internationella arenan och använda sitt 
inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

främst främjande och skydd av demokrati 
och mänskliga rättigheter samt miljö- och 
klimatrelaterade utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 255
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med en 
enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum, eftersom detta är det enda sättet för 
unionen att inta en ledande roll på den 
internationella arenan och använda sitt 
inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att tala med en enda, stark 
röst för EU i multilaterala forum, eftersom 
detta är det enda sättet för unionen att inta 
en ledande roll på den internationella 
arenan och använda sitt inflytande för att 
åstadkomma positiva förändringar och 
bättre lösningar på globala utmaningar, 
inbegripet främjande och skydd av 
mänskliga rättigheter och miljö- och 
klimatrelaterade utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 256
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 20
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Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med en 
enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum, eftersom detta är det enda sättet för 
unionen att inta en ledande roll på den 
internationella arenan och använda sitt 
inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att tala med en enda, stark 
röst för EU i multilaterala forum, eftersom 
detta är det enda sättet för unionen att inta 
en ledande roll på den internationella 
arenan och använda sitt inflytande för att 
åstadkomma positiva förändringar och 
bättre lösningar på globala utmaningar, 
inbegripet främjande och skydd av 
mänskliga rättigheter och miljö- och 
klimatrelaterade utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 257
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med en 
enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum, eftersom detta är det enda sättet för 
unionen att inta en ledande roll på den 
internationella arenan och använda sitt 
inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med en 
stark röst för EU i multilaterala forum, 
eftersom detta är det enda sättet för 
unionen att inta en ledande roll på den 
internationella arenan och använda sitt 
inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

Or. en
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Ändringsförslag 258
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med en 
enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum, eftersom detta är det enda sättet för 
unionen att inta en ledande roll på den 
internationella arenan och använda sitt 
inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
nära samordna medlemsstaternas 
ståndpunkter och uppmanar dem att tala 
med en enda, stark röst för EU i 
multilaterala forum, eftersom detta är det 
enda sättet för unionen att inta en mer 
framträdande roll på den internationella 
arenan och använda sitt inflytande för att 
åstadkomma positiva förändringar och 
bättre lösningar på globala utmaningar, 
inbegripet främjande och skydd av 
mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 259
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med en 
enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum, eftersom detta är det enda sättet för 
unionen att inta en ledande roll på den 
internationella arenan och använda sitt 
inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet för vissa 
förfaranden och i synnerhet för frågor 
inom ramen för EU:s handlingsplan för 
mänskliga rättigheter och demokrati. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
tala med en enda, stark röst för EU i 
multilaterala forum, eftersom detta är det 
enda sättet för unionen att inta en ledande 
roll på den internationella arenan och 
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och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

använda sitt inflytande för att åstadkomma 
positiva förändringar och bättre lösningar 
på globala utmaningar, inbegripet 
främjande och skydd av mänskliga 
rättigheter och miljö- och klimatrelaterade 
utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 260
David Lega

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med en 
enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum, eftersom detta är det enda sättet för 
unionen att inta en ledande roll på den 
internationella arenan och använda sitt 
inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikespolitik avseende 
människorättsfrågor genom att inom detta 
område tillämpa regeln om omröstning 
med kvalificerad majoritet i rådet. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
tala med en enda, stark röst för EU i 
multilaterala forum, eftersom detta är det 
enda sättet för unionen att inta en ledande 
roll på den internationella arenan och 
använda sitt inflytande för att åstadkomma 
positiva förändringar och bättre lösningar 
på globala utmaningar, inbegripet 
främjande och skydd av mänskliga 
rättigheter och miljö- och klimatrelaterade 
utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 261
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 20
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Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med en 
enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum, eftersom detta är det enda sättet för 
unionen att inta en ledande roll på den 
internationella arenan och använda sitt 
inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att i 
människorättsfrågor tillämpa regeln om 
omröstning med kvalificerad majoritet i 
rådet. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att tala med en enda, stark 
röst för EU i multilaterala forum, eftersom 
detta är det enda sättet för unionen att inta 
en ledande roll på den internationella 
arenan och använda sitt inflytande för att 
åstadkomma positiva förändringar och 
bättre lösningar på globala utmaningar, 
inbegripet främjande och skydd av 
mänskliga rättigheter och miljö- och 
klimatrelaterade utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 262
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med en 
enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum, eftersom detta är det enda sättet för 
unionen att inta en ledande roll på den 
internationella arenan och använda sitt 
inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa principen om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet inom utvalda 
områden i den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att tala med en enda röst i 
multilaterala forum, eftersom detta är det 
enda sättet för unionen att inta en ledande 
roll på den internationella arenan och 
använda sitt inflytande för att åstadkomma 
positiva förändringar och mer samordnade 
lösningar på globala utmaningar, såsom 
främjande och skydd av mänskliga 
rättigheter, miljö och klimatförändringar.

Or. en
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Ändringsförslag 263
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med en 
enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum, eftersom detta är det enda sättet för 
unionen att inta en ledande roll på den 
internationella arenan och använda sitt 
inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet, i synnerhet i 
människorättsrelaterade frågor och vid 
antagande av sanktioner. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med en 
enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum, eftersom detta är det enda sättet för 
unionen att inta en ledande roll på den 
internationella arenan och använda sitt 
inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 264
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med en 
enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum, eftersom detta är det enda sättet för 

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik samt 
människorättsrelaterade sanktioner 
genom att tillämpa regeln om omröstning 
med kvalificerad majoritet i rådet. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
tala med en enda, stark röst för EU i 
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unionen att inta en ledande roll på den 
internationella arenan och använda sitt 
inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

multilaterala forum, eftersom detta är det 
enda sättet för unionen att inta en ledande 
roll på den internationella arenan och 
använda sitt inflytande för att åstadkomma 
positiva förändringar och bättre lösningar 
på globala utmaningar, inbegripet 
främjande och skydd av mänskliga 
rättigheter och miljö- och klimatrelaterade 
utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 265
Bernard Guetta

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med en 
enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum, eftersom detta är det enda sättet för 
unionen att inta en ledande roll på den 
internationella arenan och använda sitt 
inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

20. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivisera EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik genom att 
tillämpa regeln om omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tala med en 
enda, stark röst för EU i multilaterala 
forum och att agera unisont när man 
ställs inför kriser som utmanar unionens 
grundläggande värden och intressen, 
eftersom detta är det enda sättet för 
unionen att inta en ledande roll på den 
internationella arenan och använda sitt 
inflytande för att åstadkomma positiva 
förändringar och bättre lösningar på 
globala utmaningar, inbegripet främjande 
och skydd av mänskliga rättigheter och 
miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 266
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky
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Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet upprepar att 
EU kommer att erkännas på den globala 
arenan endast om dess grundläggande 
värden, särskilt respekten för demokrati, 
mänskliga rättigheter och rättsstaten, är 
trovärdiga utåt, och detta kommer att vara 
möjligt endast om EU säkerställer 
konsekvens internt och externt i sin 
politik i dessa frågor.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 267
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet upprepar att EU 
kommer att erkännas på den globala 
arenan endast om dess grundläggande 
värden, särskilt respekten för demokrati, 
mänskliga rättigheter och rättsstaten, är 
trovärdiga utåt, och detta kommer att vara 
möjligt endast om EU säkerställer 
konsekvens internt och externt i sin 
politik i dessa frågor.

21. Europaparlamentet upprepar att EU 
endast kommer att vara trovärdigt och 
effektivt på den globala arenan om man 
står fast vid sina grundläggande värden, 
det vill säga frihet, demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 268
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 21



PE658.904v01-00 166/202 AM\1215357SV.docx

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet upprepar att EU 
kommer att erkännas på den globala arenan 
endast om dess grundläggande värden, 
särskilt respekten för demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstaten, är trovärdiga 
utåt, och detta kommer att vara möjligt 
endast om EU säkerställer konsekvens 
internt och externt i sin politik i dessa 
frågor.

21. Europaparlamentet upprepar att EU 
kommer att erkännas på den globala arenan 
endast om dess grundläggande värden, 
särskilt respekten för demokrati, mänskliga 
rättigheter, rättsstaten och jämställdhet, är 
trovärdiga utåt, och detta kommer att vara 
möjligt endast om EU säkerställer 
konsekvens internt och externt i sin politik 
i dessa frågor.

Or. en

Ändringsförslag 269
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet upprepar att EU 
kommer att erkännas på den globala arenan 
endast om dess grundläggande värden, 
särskilt respekten för demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstaten, är trovärdiga 
utåt, och detta kommer att vara möjligt 
endast om EU säkerställer konsekvens 
internt och externt i sin politik i dessa 
frågor.

21. Europaparlamentet upprepar att EU 
kommer att erkännas på den globala arenan 
endast om dess grundläggande värden, 
särskilt respekten för demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstaten, är trovärdiga 
utåt, och detta kommer att vara möjligt 
endast om EU säkerställer konsekvens 
internt och externt i sin politik, och 
konsekvent efterlever sina värden, i dessa 
frågor.

Or. en

Ändringsförslag 270
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet upprepar att EU 
kommer att erkännas på den globala arenan 

21. Europaparlamentet upprepar att EU 
kommer att erkännas på den globala arenan 
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endast om dess grundläggande värden, 
särskilt respekten för demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstaten, är trovärdiga 
utåt, och detta kommer att vara möjligt 
endast om EU säkerställer konsekvens 
internt och externt i sin politik i dessa 
frågor.

endast om dess grundläggande värden, 
särskilt respekten för demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstaten, är trovärdiga 
utåt, och detta kommer att vara möjligt 
endast om EU säkerställer konsekvens 
internt och externt i sin politik i dessa 
frågor, inbegripet genom att avstå från att 
externt främja frågor som inte hör till 
EU:s befogenheter, bland annat 
samvetsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 271
Janina Ochojska

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet upprepar att EU 
kommer att erkännas på den globala arenan 
endast om dess grundläggande värden, 
särskilt respekten för demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstaten, är trovärdiga 
utåt, och detta kommer att vara möjligt 
endast om EU säkerställer konsekvens 
internt och externt i sin politik i dessa 
frågor.

21. Europaparlamentet upprepar att EU 
kommer att erkännas på den globala arenan 
endast om dess grundläggande värden, 
särskilt respekten för demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstaten, är trovärdiga 
utåt, och detta kommer att vara möjligt 
endast om EU säkerställer konsekvens 
internt och externt i sin politik i dessa 
frågor och om medlemsstaterna börjar 
låta sig vägledas av det gemensamma 
bästa, i synnerhet när det kommer till att 
försvara de rättigheter och värden som 
EU bygger på.

Or. pl

Ändringsförslag 272
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 21
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Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet upprepar att EU 
kommer att erkännas på den globala arenan 
endast om dess grundläggande värden, 
särskilt respekten för demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstaten, är trovärdiga 
utåt, och detta kommer att vara möjligt 
endast om EU säkerställer konsekvens 
internt och externt i sin politik i dessa 
frågor.

21. Europaparlamentet upprepar att EU 
kommer att erkännas på den globala arenan 
endast om dess grundläggande värden, 
särskilt respekten för demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstaten, är trovärdiga 
utåt, och detta kommer att vara möjligt 
endast om EU säkerställer konsekvens 
internt och externt i sin politik i dessa 
frågor. I detta avseende är parlamentet 
djupt oroat över kopplingarna mellan 
auktoritära regimer utomlands samt 
extremhögern och populistiska 
nationalistiska partier och regeringar i 
EU, till exempel i Ungern, som är ett hot 
mot de grundläggande EU-värden som 
fastställs i artikel 2 i EU-fördraget och 
avspeglas i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, 
däribland respekt för demokrati, 
jämlikhet, rättsstaten och mänskliga 
rättigheter. Parlamentet anser att sådana 
kopplingar undergräver trovärdigheten 
hos EU:s externa politik för mänskliga 
rättigheter. Parlamentet uppmanar EU 
och dess medlemsstater dels att föregå 
med gott exempel och rigoröst 
upprätthålla mänskliga rättigheter, så att 
deras civila samhälle tillförsäkras en 
miljö som det kan arbeta i, dels att 
åtgärda alla negativa trender på detta 
område.

Or. en

Ändringsförslag 273
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet anser att 
människorättsdialoger med länder 
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utanför EU kan bli ett nyttigt verktyg för 
bilateralt engagemang för att främja och 
värna de mänskliga rättigheterna, under 
förutsättning att de genomförs på ett 
resultatorienterat sätt och regelbundet ses 
över. Parlamentet erinrar om att EU:s 
riktlinjer för dialogen om mänskliga 
rättigheter innefattar en rad kriterier för 
inledandet av en dialog, bland vilka märks 
statsmakternas vilja att förbättra 
situationen, deras engagemangsgrad till 
förmån för internationella 
människorättskonventioner, deras 
beredskap till samarbete med FN:s 
förfaranden och mekanismer för 
mänskliga rättigheter samt deras 
inställning gentemot det civila samhället. 
Parlamentet anser att dessa dialoger ofta 
svårligen förtjänar att Europeiska 
utrikestjänsten och den berörda EU-
delegationen lägger ned så mycket 
resurser på dem, och uppmanar 
utrikestjänsten att regelbundet bedöma 
varje dialog, såsom det förutsätts i EU:s 
riktlinjer, och se till att en avsaknad av 
konkreta framsteg leder till att EU 
antingen anpassar sina mål eller inställer 
människorättsdialogen med 
ifrågavarande land. Parlamentet håller 
fast vid att fall som berör enskilda 
personer måste föras på tal i 
människorättsdialogerna och att det 
måste tillförsäkras en lämplig uppföljning 
av dessa fall och lämplig insyn i dem.

Or. en

Ändringsförslag 274
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet beklagar det 
faktum att Ryssland, Kina och andra 
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auktoritära regimer har utnyttjat 
multilaterala institutioner för att försöka 
undanröja multilaterala 
människorättsinstitutioners och 
människorättsmekanismers förmåga att 
hålla stater ansvariga för kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
uppmanar unionen och dess 
medlemsstater att samarbeta med 
likasinnade demokratiska allierade för att 
stödja en reform av multilaterala 
institutioner så att de blir mer 
motståndskraftiga mot auktoritära 
regimers skadliga inflytande.

Or. en

Ändringsförslag 275
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet välkomnar att 
Eamon Gilmore den 28 februari 2019 
utnämndes till Europeiska unionens 
särskilda representant för mänskliga 
rättigheter. Parlamentet uppmuntrar den 
särskilda representanten för mänskliga 
rättigheter att göra diplomatiska insatser 
för att effektivisera EU:s 
människorättspolitik, befästa 
internationella allianser för att främja 
människorättsagendan och förmå 
samtalspartner runt om i världen att anta 
en politik som är förenlig med höga 
standarder för demokrati, mänskliga 
rättigheter, rättsstaten och god 
samhällsstyrning samt internationell rätt 
och internationella normer, särskilt 
internationell humanitär rätt och 
internationell straffrätt. Parlamentet 
rekommenderar vidare att den särskilda 
representanten för mänskliga rättigheter 
kraftigt ökar ansträngningarna för att 

22. Europaparlamentet noterar att 
Eamon Gilmore den 28 februari 2019 
utnämndes till Europeiska unionens 
särskilda representant för mänskliga 
rättigheter.
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säkerställa EU:s konsekvens internt vid 
fastställandet och genomförandet av EU:s 
utrikespolitik på människorättsområdet. 
Parlamentet uppmanar EU att öka 
synligheten för den särskilda 
representanten för mänskliga rättigheter 
och att göra detta till en permanent 
befattning med initiativrätt, adekvata 
resurser samt möjligheter att framträda 
offentligt med redogörelser för resultaten 
av besök i tredjeländer och gå ut med 
information om EU:s ståndpunkter i 
människorättsrelaterade frågor.

Or. en

Ändringsförslag 276
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet välkomnar att 
Eamon Gilmore den 28 februari 2019 
utnämndes till Europeiska unionens 
särskilda representant för mänskliga 
rättigheter. Parlamentet uppmuntrar den 
särskilda representanten för mänskliga 
rättigheter att göra diplomatiska insatser 
för att effektivisera EU:s 
människorättspolitik, befästa 
internationella allianser för att främja 
människorättsagendan och förmå 
samtalspartner runt om i världen att anta en 
politik som är förenlig med höga 
standarder för demokrati, mänskliga 
rättigheter, rättsstaten och god 
samhällsstyrning samt internationell rätt 
och internationella normer, särskilt 
internationell humanitär rätt och 
internationell straffrätt. Parlamentet 
rekommenderar vidare att den särskilda 
representanten för mänskliga rättigheter 
kraftigt ökar ansträngningarna för att 

22. Europaparlamentet välkomnar att 
Eamon Gilmore den 28 februari 2019 
utnämndes till Europeiska unionens 
särskilda representant för mänskliga 
rättigheter. Parlamentet beklagar dock att 
utnämningen av den särskilda 
representanten för mänskliga rättigheter 
inte var föremål för en föregående 
utfrågning i parlamentet. Parlamentet 
upprepar sin begäran om större 
transparens i den särskilda 
representantens aktiviteter och uppdrag, 
inbegripet en särskild avdelning på 
utrikestjänstens webbplats, och insisterar 
på att hans regelbundna rapporter till 
rådet också ska delges 
parlamentet. Parlamentet uppmuntrar den 
särskilda representanten för mänskliga 
rättigheter att göra diplomatiska insatser 
för att effektivisera EU:s 
människorättspolitik, befästa 
internationella allianser för att främja 
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säkerställa EU:s konsekvens internt vid 
fastställandet och genomförandet av EU:s 
utrikespolitik på människorättsområdet. 
Parlamentet uppmanar EU att öka 
synligheten för den särskilda 
representanten för mänskliga rättigheter 
och att göra detta till en permanent 
befattning med initiativrätt, adekvata 
resurser samt möjligheter att framträda 
offentligt med redogörelser för resultaten 
av besök i tredjeländer och gå ut med 
information om EU:s ståndpunkter i 
människorättsrelaterade frågor.

människorättsagendan och förmå 
samtalspartner runt om i världen att anta en 
politik som är förenlig med höga 
standarder för demokrati, mänskliga 
rättigheter, rättsstaten och god 
samhällsstyrning samt internationell rätt 
och internationella normer, särskilt 
internationell humanitär rätt och 
internationell straffrätt. Parlamentet 
rekommenderar vidare att den särskilda 
representanten för mänskliga rättigheter 
kraftigt ökar ansträngningarna för att 
säkerställa EU:s konsekvens internt vid 
fastställandet och genomförandet av EU:s 
utrikespolitik på människorättsområdet. 
Parlamentet uppmanar EU att öka 
synligheten för den särskilda 
representanten för mänskliga rättigheter 
och att göra detta till en permanent 
befattning med initiativrätt, adekvata 
resurser samt möjligheter att framträda 
offentligt med redogörelser för resultaten 
av besök i tredjeländer och gå ut med 
information om EU:s ståndpunkter i 
människorättsrelaterade frågor.

Or. en

Ändringsförslag 277
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet välkomnar att 
Eamon Gilmore den 28 februari 2019 
utnämndes till Europeiska unionens 
särskilda representant för mänskliga 
rättigheter. Parlamentet uppmuntrar den 
särskilda representanten för mänskliga 
rättigheter att göra diplomatiska insatser 
för att effektivisera EU:s 
människorättspolitik, befästa 
internationella allianser för att främja 
människorättsagendan och förmå 

22. Europaparlamentet välkomnar att 
Eamon Gilmore den 28 februari 2019 
utnämndes till Europeiska unionens 
särskilda representant för mänskliga 
rättigheter. Parlamentet uppmuntrar den 
särskilda representanten för mänskliga 
rättigheter att göra diplomatiska insatser 
för att effektivisera EU:s 
människorättspolitik, befästa 
internationella allianser för att främja 
människorättsagendan och förmå 
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samtalspartner runt om i världen att anta en 
politik som är förenlig med höga 
standarder för demokrati, mänskliga 
rättigheter, rättsstaten och god 
samhällsstyrning samt internationell rätt 
och internationella normer, särskilt 
internationell humanitär rätt och 
internationell straffrätt. Parlamentet 
rekommenderar vidare att den särskilda 
representanten för mänskliga rättigheter 
kraftigt ökar ansträngningarna för att 
säkerställa EU:s konsekvens internt vid 
fastställandet och genomförandet av EU:s 
utrikespolitik på människorättsområdet. 
Parlamentet uppmanar EU att öka 
synligheten för den särskilda 
representanten för mänskliga rättigheter 
och att göra detta till en permanent 
befattning med initiativrätt, adekvata 
resurser samt möjligheter att framträda 
offentligt med redogörelser för resultaten 
av besök i tredjeländer och gå ut med 
information om EU:s ståndpunkter i 
människorättsrelaterade frågor.

samtalspartner runt om i världen att anta en 
politik som är förenlig med de högsta 
standarderna för demokrati, mänskliga 
rättigheter, rättsstaten och god 
samhällsstyrning samt internationell rätt 
och internationella normer, särskilt 
internationell humanitär rätt och 
internationell straffrätt. Parlamentet 
rekommenderar vidare att den särskilda 
representanten för mänskliga rättigheter 
kraftigt ökar ansträngningarna för att 
säkerställa EU:s konsekvens internt vid 
fastställandet och genomförandet av EU:s 
utrikespolitik på människorättsområdet. 
Parlamentet uppmanar EU att öka 
synligheten för den särskilda 
representanten för mänskliga rättigheter 
och att göra detta till en permanent 
befattning, med adekvata resurser samt 
möjligheter att framträda offentligt med 
redogörelser för resultaten av besök i 
tredjeländer och gå ut med information om 
EU:s ståndpunkter i 
människorättsrelaterade frågor, som en del 
av en övergripande reform av den 
särskilda representantens befattning.

Or. en

Ändringsförslag 278
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet välkomnar att 
Eamon Gilmore den 28 februari 2019 
utnämndes till Europeiska unionens 
särskilda representant för mänskliga 
rättigheter. Parlamentet uppmuntrar den 
särskilda representanten för mänskliga 
rättigheter att göra diplomatiska insatser 
för att effektivisera EU:s 
människorättspolitik, befästa 
internationella allianser för att främja 

22. Europaparlamentet välkomnar att 
Eamon Gilmore den 28 februari 2019 
utnämndes till Europeiska unionens 
särskilda representant för mänskliga 
rättigheter. Parlamentet uppmuntrar den 
särskilda representanten för mänskliga 
rättigheter att göra diplomatiska insatser 
för att effektivisera EU:s 
människorättspolitik, befästa 
internationella allianser för att främja 
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människorättsagendan och förmå 
samtalspartner runt om i världen att anta en 
politik som är förenlig med höga 
standarder för demokrati, mänskliga 
rättigheter, rättsstaten och god 
samhällsstyrning samt internationell rätt 
och internationella normer, särskilt 
internationell humanitär rätt och 
internationell straffrätt. Parlamentet 
rekommenderar vidare att den särskilda 
representanten för mänskliga rättigheter 
kraftigt ökar ansträngningarna för att 
säkerställa EU:s konsekvens internt vid 
fastställandet och genomförandet av EU:s 
utrikespolitik på människorättsområdet. 
Parlamentet uppmanar EU att öka 
synligheten för den särskilda 
representanten för mänskliga rättigheter 
och att göra detta till en permanent 
befattning med initiativrätt, adekvata 
resurser samt möjligheter att framträda 
offentligt med redogörelser för resultaten 
av besök i tredjeländer och gå ut med 
information om EU:s ståndpunkter i 
människorättsrelaterade frågor.

människorättsagendan och förmå 
samtalspartner runt om i världen att anta 
och genomföra en politik som är förenlig 
med höga standarder för demokrati, 
mänskliga rättigheter, rättsstaten och god 
samhällsstyrning samt internationell rätt 
och internationella normer, särskilt 
internationell humanitär rätt och 
internationell straffrätt. Parlamentet 
rekommenderar vidare att den särskilda 
representanten för mänskliga rättigheter 
kraftigt ökar ansträngningarna för att 
säkerställa EU:s konsekvens internt vid 
fastställandet och genomförandet av EU:s 
utrikespolitik på människorättsområdet. 
Parlamentet uppmanar EU att öka 
synligheten för den särskilda 
representanten för mänskliga rättigheter 
och att göra detta till en permanent 
befattning med initiativrätt, adekvata 
resurser samt möjligheter att framträda 
offentligt med redogörelser för resultaten 
av besök i tredjeländer och gå ut med 
information om EU:s ståndpunkter i 
människorättsrelaterade frågor.

Or. en

Ändringsförslag 279
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att systematiskt införa 
människorättsklausuler i alla 
internationella avtal mellan EU och 
tredjeländer och vederbörligen 
upprätthålla och övervaka avtalen, bland 
annat genom mätbara riktmärken, med 
medverkan av parlamentet och det civila 
samhället. Parlamentet betonar att dessa 
klausuler bör innehålla mekanismer för 
att säkerställa ett effektivt genomförande 

23. Europaparlamentet ifrågasätter 
effektiviteten av att systematiskt införa 
människorättsklausuler i alla 
internationella avtal mellan EU och 
tredjeländer. Parlamentet hävdar att de 
handelsavtal som EU har ingått med 
tredjeländer eller regionala 
organisationer i dessa strider mot målen 
om hållbar utveckling, miljöbevarande 
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av dem och förfaranden för tydliga och 
trovärdiga konsekvenser av avtalsbrott, 
inbegripet tillfälligt upphävande eller, 
som en sista utväg, EU:s frånträde från 
avtalen i fråga. Parlamentet 
rekommenderar att det inrättas oberoende 
övervakningsmekanismer för mänskliga 
rättigheter i samband med handelsavtal 
och avtal om utländska investeringar, 
samt en oberoende klagomålsmekanism, 
för att ge berörda medborgare och lokala 
parter effektiv tillgång till rättsmedel.

åtgärder, mindre fossil energi och 
energiomställning.

Or. fr

Ändringsförslag 280
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att systematiskt införa 
människorättsklausuler i alla 
internationella avtal mellan EU och 
tredjeländer och vederbörligen upprätthålla 
och övervaka avtalen, bland annat genom 
mätbara riktmärken, med medverkan av 
parlamentet och det civila samhället. 
Parlamentet betonar att dessa klausuler 
bör innehålla mekanismer för att 
säkerställa ett effektivt genomförande av 
dem och förfaranden för tydliga och 
trovärdiga konsekvenser av avtalsbrott, 
inbegripet tillfälligt upphävande eller, 
som en sista utväg, EU:s frånträde från 
avtalen i fråga. Parlamentet 
rekommenderar att det inrättas oberoende 
övervakningsmekanismer för mänskliga 
rättigheter i samband med handelsavtal 
och avtal om utländska investeringar, 
samt en oberoende klagomålsmekanism, 

23. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att systematiskt införa 
människorättsklausuler i alla 
internationella avtal mellan EU och 
tredjeländer och vederbörligen upprätthålla 
och övervaka avtalen, bland annat genom 
mätbara riktmärken. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
villkora stödet till utvecklingsländer i 
avtal om ett effektivt återtagande av 
irreguljära migranter som finns i EU.
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för att ge berörda medborgare och lokala 
parter effektiv tillgång till rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 281
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att systematiskt införa 
människorättsklausuler i alla 
internationella avtal mellan EU och 
tredjeländer och vederbörligen upprätthålla 
och övervaka avtalen, bland annat genom 
mätbara riktmärken, med medverkan av 
parlamentet och det civila samhället. 
Parlamentet betonar att dessa klausuler bör 
innehålla mekanismer för att säkerställa ett 
effektivt genomförande av dem och 
förfaranden för tydliga och trovärdiga 
konsekvenser av avtalsbrott, inbegripet 
tillfälligt upphävande eller, som en sista 
utväg, EU:s frånträde från avtalen i fråga. 
Parlamentet rekommenderar att det inrättas 
oberoende övervakningsmekanismer för 
mänskliga rättigheter i samband med 
handelsavtal och avtal om utländska 
investeringar, samt en oberoende 
klagomålsmekanism, för att ge berörda 
medborgare och lokala parter effektiv 
tillgång till rättsmedel.

23. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran till kommissionen om att införa 
människorättsklausuler i alla handels- och 
associeringsavtal mellan EU och 
tredjeländer och vederbörligen upprätthålla 
och övervaka avtalen, med medverkan av 
parlamentet och det civila samhället. 
Parlamentet betonar att dessa klausuler bör 
innehålla mekanismer för att säkerställa ett 
effektivt genomförande av dem och 
förfaranden för tydliga och trovärdiga 
konsekvenser av avtalsbrott, inbegripet 
tillfälligt upphävande eller, som en sista 
utväg, EU:s frånträde från avtalen i fråga. 
Parlamentet rekommenderar att det inrättas 
oberoende övervakningsmekanismer för 
mänskliga rättigheter i samband med 
handelsavtal och avtal om utländska 
investeringar, samt en oberoende 
klagomålsmekanism, för att ge berörda 
medborgare och lokala parter effektiv 
tillgång till rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 282
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 23
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Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att systematiskt införa 
människorättsklausuler i alla 
internationella avtal mellan EU och 
tredjeländer och vederbörligen upprätthålla 
och övervaka avtalen, bland annat genom 
mätbara riktmärken, med medverkan av 
parlamentet och det civila samhället. 
Parlamentet betonar att dessa klausuler bör 
innehålla mekanismer för att säkerställa ett 
effektivt genomförande av dem och 
förfaranden för tydliga och trovärdiga 
konsekvenser av avtalsbrott, inbegripet 
tillfälligt upphävande eller, som en sista 
utväg, EU:s frånträde från avtalen i fråga. 
Parlamentet rekommenderar att det inrättas 
oberoende övervakningsmekanismer för 
mänskliga rättigheter i samband med 
handelsavtal och avtal om utländska 
investeringar, samt en oberoende 
klagomålsmekanism, för att ge berörda 
medborgare och lokala parter effektiv 
tillgång till rättsmedel.

23. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att systematiskt införa 
människorättsklausuler i alla 
internationella avtal mellan EU och 
tredjeländer och vederbörligen upprätthålla 
och övervaka avtalen, bland annat genom 
mätbara riktmärken och regelbundna 
konsekvensbedömningar, med medverkan 
av parlamentet och det civila samhället. 
Parlamentet betonar att dessa klausuler bör 
innehålla mekanismer för att säkerställa ett 
effektivt genomförande av dem och 
förfaranden för tydliga och trovärdiga 
konsekvenser av avtalsbrott, inbegripet 
tillfälligt upphävande eller, som en sista 
utväg, EU:s frånträde från avtalen i fråga. 
Parlamentet efterlyser bättre samordning 
och kommunikation mellan specialiserade 
aktörer som ansvarar för relevanta 
politiska områden såsom handel och 
mänskliga rättigheter, för att mer effektivt 
integrera människorättsaspekter av 
handels- och investeringspolitik. 
Parlamentet rekommenderar att det inrättas 
oberoende övervakningsmekanismer för 
mänskliga rättigheter i samband med 
handelsavtal och avtal om utländska 
investeringar, samt en oberoende 
klagomålsmekanism, för att ge berörda 
medborgare och lokala parter effektiv 
tillgång till rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 283
Bernard Guetta

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att systematiskt införa 

23. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att systematiskt införa 
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människorättsklausuler i alla 
internationella avtal mellan EU och 
tredjeländer och vederbörligen upprätthålla 
och övervaka avtalen, bland annat genom 
mätbara riktmärken, med medverkan av 
parlamentet och det civila samhället. 
Parlamentet betonar att dessa klausuler bör 
innehålla mekanismer för att säkerställa ett 
effektivt genomförande av dem och 
förfaranden för tydliga och trovärdiga 
konsekvenser av avtalsbrott, inbegripet 
tillfälligt upphävande eller, som en sista 
utväg, EU:s frånträde från avtalen i fråga. 
Parlamentet rekommenderar att det 
inrättas oberoende 
övervakningsmekanismer för mänskliga 
rättigheter i samband med handelsavtal och 
avtal om utländska investeringar, samt en 
oberoende klagomålsmekanism, för att ge 
berörda medborgare och lokala parter 
effektiv tillgång till rättsmedel.

människorättsklausuler i alla 
internationella avtal mellan EU och 
tredjeländer och vederbörligen upprätthålla 
och övervaka avtalen, bland annat genom 
mätbara riktmärken, med medverkan av 
parlamentet och det civila samhället. 
Parlamentet betonar att dessa klausuler bör 
innehålla mekanismer för att säkerställa ett 
effektivt genomförande av dem och 
förfaranden för tydliga och trovärdiga 
konsekvenser av avtalsbrott, inbegripet 
tillfälligt upphävande eller, som en sista 
utväg, EU:s frånträde från avtalen i fråga. 
Parlamentet uppmanar till att inrätta 
oberoende övervakningsmekanismer för 
mänskliga rättigheter i samband med 
handelsavtal och avtal om utländska 
investeringar, samt en oberoende 
klagomålsmekanism, för att ge berörda 
medborgare och lokala parter effektiv 
tillgång till rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 284
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet betonar att 
främjande och skydd av demokrati och 
mänskliga rättigheter i tredjeländer är 
effektivt endast om villkor tillämpas i 
EU:s ekonomiska och politiska 
incitament, exempelvis tillgång till EU-
finansiering, beviljande av allmänna 
preferenssystem och ytterligare 
tariffprivilegier samt undantag från 
viseringsskyldigheten i Schengen. 
Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om att kommissionen i 
enlighet med förordning (EU) 2018/1806 
regelbundet bör övervaka och rapportera 
till Europaparlamentet om situationen för 
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de mänskliga rättigheterna i tredjeländer 
som omfattas av undantaget från 
viseringsskyldigheten och inställa 
undantaget vid kränkningar i det berörda 
landet.

Or. en

Ändringsförslag 285
Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet erkänner EU:s 
grannländers åtgärder för att ta itu med 
människorättsproblem och exempelvis 
åtgärder i kandidatländer, i linje med 
anslutningskriterierna i artikel 49 i EU-
fördraget. Parlamentet beklagar 
tillbakagången inom områdena 
demokrati, rättsstatlighet, grundläggande 
rättigheter och rättsväsendets oberoende. 
Parlamentet erkänner att det finns ett 
brådskande behov av insatser för att 
säkerställa mänskliga rättigheter och 
friheter, inbegripet att stärka 
demokratiska institutioner och säkerställa 
inkluderande demokratiska processer som 
viktiga prioriteringar för 
utvidgningsländer, samt för att förbättra 
miljön för val och skydda valprocessernas 
och den politiska mångfaldens integritet.

Or. en

Ändringsförslag 286
Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Punkt 23b (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

23b. Europaparlamentet uppmanar till 
att fullt ut anta och genomföra 
handlingsplaner för mänskliga rättigheter 
i våra partnerländer för att vända de 
nuvarande oroande trenderna och 
efterleva EU:s standarder, värden, 
principer och politik inom alla områden, i 
synnerhet i utvidgningsländer. 
Parlamentet efterlyser solidaritet och mer 
EU-stöd samordnat med medlemsstaterna 
och EU-byråerna i syfte att stärka 
partnernas förmåga att ta itu med 
människorättsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 287
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet efterlyser 
inrättandet av nya slags samarbeten med 
tredjeländer baserat på ömsesidig 
utveckling och ömsesidigt fördelaktiga 
förbindelser som i första hand ligger i 
befolkningarnas intresse. Parlamentet 
anser att avtal om handels- och 
investeringsskydd bidrar till en ojämn 
fördelning av det globala välståndet, ofta 
undergräver social och ekonomisk 
rättvisa samt fördjupar befintliga 
orättvisor, vilket utgör en tung belastning 
för marginaliserade stater och samhällen.

Or. en

Ändringsförslag 288
Miguel Urbán Crespo
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Förslag till resolution
Punkt 23b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23b. Europaparlamentet uppmanar 
myndigheterna i länderna i det globala 
syd att kräva en revision av sin 
skuldsättning och en avskrivning av alla 
orättmätiga fordringar hos utländska 
långivare i syfte att bli av med alla skulder 
och tillgodose befolkningarnas 
grundläggande mänskliga behov.

Or. en

Ändringsförslag 289
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet begär att 
genomförandet av och budgeten för 
verksamhet och stöd för att främja och 
skydda demokrati och mänskliga 
rättigheter inom ramen för instrumentet 
för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete (NDICI) ska motsvara 
unionens åtaganden och ambitioner.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 290
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 24
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Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet begär att 
genomförandet av och budgeten för 
verksamhet och stöd för att främja och 
skydda demokrati och mänskliga 
rättigheter inom ramen för instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete (NDICI) ska 
motsvara unionens åtaganden och 
ambitioner.

24. Europaparlamentet begär att 
genomförandet av och budgeten för 
verksamhet och stöd för att främja och 
skydda demokrati och mänskliga 
rättigheter, bekämpa religiös extremism, 
fattigdom, arbetslöshet, 
klimatförändringar och bristen på 
säkerhet som de grundläggande 
orsakerna till migration, inom ramen för 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete (NDICI) ska motsvara unionens 
åtaganden och ambitioner.

Or. en

Ändringsförslag 291
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet begär att 
genomförandet av och budgeten för 
verksamhet och stöd för att främja och 
skydda demokrati och mänskliga 
rättigheter inom ramen för instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete (NDICI) ska 
motsvara unionens åtaganden och 
ambitioner.

24. Europaparlamentet begär att 
genomförandet av en lämplig budget för 
verksamhet och stöd för att främja och 
skydda demokrati och mänskliga 
rättigheter inom ramen för instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete (NDICI) ska 
motsvara unionens åtaganden och 
ambitioner.

Or. en

Ändringsförslag 292
Milan Uhrík

Förslag till resolution
Punkt 25
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Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka och som en 
del av sin årsrapport om uppnåendet av 
målen för NDICI inkludera ett kapitel om 
respekten för mänskliga rättigheter och 
efterlevnaden av artikel 8 (allmänna 
principer för instrumentet) i de 
partnerländer som mottar stöd från 
instrumentet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå lämpliga 
åtgärder, inbegripet avbruten EU-
finansiering, om stödmottagarna gör sig 
skyldiga till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna eller bristfällig efterlevnad 
av NDICI:s principer.

utgår

Or. sk

Ändringsförslag 293
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka och som en del 
av sin årsrapport om uppnåendet av målen 
för NDICI inkludera ett kapitel om 
respekten för mänskliga rättigheter och 
efterlevnaden av artikel 8 (allmänna 
principer för instrumentet) i de 
partnerländer som mottar stöd från 
instrumentet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå lämpliga 
åtgärder, inbegripet avbruten EU-
finansiering, om stödmottagarna gör sig 
skyldiga till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna eller bristfällig efterlevnad 
av NDICI:s principer.

25. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka och som en del 
av sin årsrapport om uppnåendet av målen 
för NDICI inkludera ett kapitel om 
respekten för mänskliga rättigheter och 
efterlevnaden av artikel 8.

Or. en
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Ändringsförslag 294
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka och som en del 
av sin årsrapport om uppnåendet av målen 
för NDICI inkludera ett kapitel om 
respekten för mänskliga rättigheter och 
efterlevnaden av artikel 8 (allmänna 
principer för instrumentet) i de 
partnerländer som mottar stöd från 
instrumentet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå lämpliga 
åtgärder, inbegripet avbruten EU-
finansiering, om stödmottagarna gör sig 
skyldiga till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna eller bristfällig efterlevnad av 
NDICI:s principer.

25. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka och som en del 
av sin årsrapport om uppnåendet av målen 
för NDICI inkludera ett kapitel om 
respekten för mänskliga rättigheter och 
efterlevnaden av artikel 8 (allmänna 
principer för instrumentet) i de 
partnerländer som mottar stöd från 
instrumentet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå lämpliga 
åtgärder, inbegripet avbruten EU-
finansiering till statliga aktörer och 
omfördelning av stöd till det civila 
samhället, om stödmottagarna gör sig 
skyldiga till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna eller bristfällig efterlevnad av 
NDICI:s principer. Parlamentet efterlyser 
större transparens avseende 
människorättsrelaterade bestämmelser i 
finansieringsavtal och ett klargörande av 
mekanismen och kriterierna för 
upphävande av sådana avtal vid en 
kränkning av de mänskliga rättigheterna, 
demokratiska principer och 
rättsstatsprincipen och i allvarliga fall av 
korruption. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att strikt avstå från att 
använda budgetstöd som operativ form i 
länder med utbredda kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna och förtryck av 
människorättsförsvarare.

Or. en

Ändringsförslag 295
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka och som en del 
av sin årsrapport om uppnåendet av målen 
för NDICI inkludera ett kapitel om 
respekten för mänskliga rättigheter och 
efterlevnaden av artikel 8 (allmänna 
principer för instrumentet) i de 
partnerländer som mottar stöd från 
instrumentet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå lämpliga 
åtgärder, inbegripet avbruten EU-
finansiering, om stödmottagarna gör sig 
skyldiga till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna eller bristfällig efterlevnad av 
NDICI:s principer.

25. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka och som en del 
av sin årsrapport om uppnåendet av målen 
för NDICI inkludera ett kapitel om 
respekten för mänskliga rättigheter och 
efterlevnaden av artikel 8 (allmänna 
principer för instrumentet) i de 
partnerländer som mottar stöd från 
instrumentet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå lämpliga 
åtgärder, inbegripet avbrutet EU-
budgetstöd, om stödmottagarna gör sig 
skyldiga till allvarliga kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna eller bristfällig 
efterlevnad av NDICI:s principer.

Or. en

Ändringsförslag 296
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka och som en del 
av sin årsrapport om uppnåendet av målen 
för NDICI inkludera ett kapitel om 
respekten för mänskliga rättigheter och 
efterlevnaden av artikel 8 (allmänna 
principer för instrumentet) i de 
partnerländer som mottar stöd från 
instrumentet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå lämpliga 
åtgärder, inbegripet avbruten EU-
finansiering, om stödmottagarna gör sig 
skyldiga till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna eller bristfällig efterlevnad av 
NDICI:s principer.

25. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka och som en del 
av sin årsrapport om uppnåendet av målen 
för NDICI inkludera ett kapitel om 
respekten för mänskliga rättigheter och 
efterlevnaden av artikel 8 (allmänna 
principer för instrumentet) i de 
partnerländer som mottar stöd från 
instrumentet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå lämpliga 
åtgärder, inbegripet avbruten EU-
finansiering, om stödmottagarna gör sig 
skyldiga till allvarliga kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna eller bristfällig 
efterlevnad av NDICI:s principer.
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Or. en

Ändringsförslag 297
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet uppmanar EU 
att särskilt vinnlägga sig om att bedöma 
och förhindra eventuella kränkningar 
med anknytning till unionens politik, 
projekt och finansiering i tredjeländer, 
bland annat genom att inrätta en 
klagomålsmekanism för enskilda personer 
eller grupper vilkas rättigheter kan tänkas 
ha kränkts till följd av EU:s verksamhet i 
dessa länder.

Or. en

Ändringsförslag 298
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 25b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25b. Europaparlamentet välkomnar det 
ovärderliga stöd som tillhandahållits 
organisationer i det civila samhället över 
hela världen inom ramen för det 
europeiska instrumentet för demokrati 
och mänskliga rättigheter, som utgör 
EU:s främsta instrument för 
genomförande av unionens externa 
människorättspolitik. Parlamentet begär 
ytterligare förstärkning av finansieringen 
till det civila samhället och de mänskliga 



AM\1215357SV.docx 187/202 PE658.904v01-00

SV

rättigheterna inom ramen för det 
kommande globala instrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 299
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 25c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, i samarbete med 
Europeiska utrikestjänsten, utarbeta en 
ram för Europeiska investeringsbankens 
(EIB) årsrapportering om verksamheten 
utanför EU avseende efterlevnaden av de 
allmänna principer som styr unionens 
yttre åtgärder enligt artikel 21 i EU-
fördraget och EU:s strategiska ram och 
handlingsplan för mänskliga rättigheter. 
Parlamentet uppmanar eftertryckligen 
kommissionen att se till att de projekt som 
stöds av EIB ligger i linje med EU:s 
politik för och åtaganden om mänskliga 
rättigheter och att det finns mekanismer 
för ansvarsutkrävande som enskilda 
personer kan använda för att påtala 
överträdelser i samband med EIB:s 
verksamhet. Parlamentet uppmanar EIB 
att vidareutveckla sin policy för sociala 
normer till en människorättspolicy på 
bankområdet. Parlamentet efterlyser ett 
införlivande av riktmärken för mänskliga 
rättigheter i projektutvärderingarna.

Or. en

Ändringsförslag 300
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky
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Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av EU:s handlingsplan för 
mänskliga rättigheter och demokrati 2020–
2024. Parlamentet beklagar att 
utrikestjänsten inte vederbörligen beaktat 
erbjudandet från parlamentet och dess 
underutskott för mänskliga rättigheter om 
att aktivt bidra till utarbetandet, i en anda 
av gott interinstitutionellt samarbete. 
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten 
och kommissionen att inleda en 
strukturerad och regelbunden dialog med 
parlamentets behöriga organ om 
genomförandet av den nya 
handlingsplanen för att göra det möjligt 
för parlamentet att fylla sin funktion inom 
ramen för handlingsplanens aktiviteter, 
särskilt genom parlamentarisk diplomati, 
och att effektivt fullgöra sin granskande 
roll. Parlamentet rekommenderar att en 
uppsättning riktmärken och 
framstegsindikatorer fastställs för att 
möjliggöra effektiv övervakning av 
handlingsplanens genomförande. 
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att 
rapportera om de framsteg som görs för 
att uppnå målen i handlingsplanen i 
förhållande till dessa riktmärken. 
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att 
regelbundet följa upp de av parlamentets 
resolutioner och debatter som är av 
relevans för handlingsplanens 
genomförande.

26. Europaparlamentet noterar 
antagandet av EU:s handlingsplan för 
mänskliga rättigheter och demokrati 2020–
2024. Parlamentet förstår varför 
utrikestjänsten inte vederbörligen beaktat 
erbjudandet från parlamentet och dess 
underutskott för mänskliga rättigheter om 
att aktivt bidra till utarbetandet.

Or. en

Ändringsförslag 301
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 26
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Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av EU:s handlingsplan för 
mänskliga rättigheter och demokrati 2020–
2024. Parlamentet beklagar att 
utrikestjänsten inte vederbörligen beaktat 
erbjudandet från parlamentet och dess 
underutskott för mänskliga rättigheter om 
att aktivt bidra till utarbetandet, i en anda 
av gott interinstitutionellt samarbete. 
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och 
kommissionen att inleda en strukturerad 
och regelbunden dialog med parlamentets 
behöriga organ om genomförandet av den 
nya handlingsplanen för att göra det 
möjligt för parlamentet att fylla sin 
funktion inom ramen för handlingsplanens 
aktiviteter, särskilt genom parlamentarisk 
diplomati, och att effektivt fullgöra sin 
granskande roll. Parlamentet 
rekommenderar att en uppsättning 
riktmärken och framstegsindikatorer 
fastställs för att möjliggöra effektiv 
övervakning av handlingsplanens 
genomförande. Parlamentet uppmanar 
utrikestjänsten att rapportera om de 
framsteg som görs för att uppnå målen i 
handlingsplanen i förhållande till dessa 
riktmärken. Parlamentet uppmanar 
utrikestjänsten att regelbundet följa upp de 
av parlamentets resolutioner och debatter 
som är av relevans för handlingsplanens 
genomförande.

26. Europaparlamentet uttrycker sin 
besvikelse över bristen på ambition och 
konkretion i EU:s föreslagna 
handlingsplan för mänskliga rättigheter och 
demokrati 2020–2024. Parlamentet 
beklagar att utrikestjänsten inte 
vederbörligen beaktat erbjudandet från 
parlamentet och dess underutskott för 
mänskliga rättigheter om att aktivt bidra till 
utarbetandet, i en anda av gott 
interinstitutionellt samarbete. Parlamentet 
uppmanar utrikestjänsten och 
kommissionen att inleda en strukturerad 
och regelbunden dialog med parlamentets 
behöriga organ om genomförandet av den 
nya handlingsplanen för att göra det 
möjligt för parlamentet att fylla sin 
funktion inom ramen för handlingsplanens 
aktiviteter, särskilt genom parlamentarisk 
diplomati, och att effektivt fullgöra sin 
granskande roll. Parlamentet 
rekommenderar att en uppsättning 
riktmärken och framstegsindikatorer 
fastställs för att möjliggöra effektiv 
övervakning av handlingsplanens 
genomförande. Parlamentet uppmanar 
utrikestjänsten att rapportera om de 
framsteg som görs för att uppnå målen i 
handlingsplanen i förhållande till dessa 
riktmärken. Parlamentet uppmanar 
utrikestjänsten att regelbundet följa upp de 
av parlamentets resolutioner och debatter 
som är av relevans för handlingsplanens 
genomförande. Parlamentet insisterar på 
att medlemsstaterna tar ansvar för 
handlingsplanen och bidrar till 
årsrapporten om dess genomförande 
genom att rapportera om de egna 
verksamheter som har genomförts inom 
ramen för detta strategiska dokument.

Or. en
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Ändringsförslag 302
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av EU:s handlingsplan för 
mänskliga rättigheter och demokrati 2020–
2024. Parlamentet beklagar att 
utrikestjänsten inte vederbörligen beaktat 
erbjudandet från parlamentet och dess 
underutskott för mänskliga rättigheter om 
att aktivt bidra till utarbetandet, i en anda 
av gott interinstitutionellt samarbete. 
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och 
kommissionen att inleda en strukturerad 
och regelbunden dialog med parlamentets 
behöriga organ om genomförandet av den 
nya handlingsplanen för att göra det 
möjligt för parlamentet att fylla sin 
funktion inom ramen för handlingsplanens 
aktiviteter, särskilt genom parlamentarisk 
diplomati, och att effektivt fullgöra sin 
granskande roll. Parlamentet 
rekommenderar att en uppsättning 
riktmärken och framstegsindikatorer 
fastställs för att möjliggöra effektiv 
övervakning av handlingsplanens 
genomförande. Parlamentet uppmanar 
utrikestjänsten att rapportera om de 
framsteg som görs för att uppnå målen i 
handlingsplanen i förhållande till dessa 
riktmärken. Parlamentet uppmanar 
utrikestjänsten att regelbundet följa upp de 
av parlamentets resolutioner och debatter 
som är av relevans för handlingsplanens 
genomförande.

26. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av EU:s handlingsplan för 
mänskliga rättigheter och demokrati 2020–
2024. Parlamentet upprepar sitt krav på att 
utrikestjänsten vederbörligen beaktar 
erbjudandet från parlamentet och dess 
underutskott för mänskliga rättigheter om 
att aktivt bidra till utarbetandet, i en anda 
av gott interinstitutionellt samarbete. 
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och 
kommissionen att inleda en strukturerad 
och regelbunden dialog med parlamentets 
behöriga organ om genomförandet av den 
nya handlingsplanen för att göra det 
möjligt för parlamentet att fylla sin 
funktion inom ramen för handlingsplanens 
aktiviteter, särskilt genom parlamentarisk 
diplomati, och att effektivt fullgöra sin 
granskande roll. Parlamentet 
rekommenderar att en uppsättning 
riktmärken och framstegsindikatorer 
fastställs för att möjliggöra effektiv 
övervakning av handlingsplanens 
genomförande. Parlamentet uppmanar 
utrikestjänsten att rapportera om de 
framsteg som görs för att uppnå målen i 
handlingsplanen i förhållande till dessa 
riktmärken. Parlamentet uppmanar 
utrikestjänsten att regelbundet följa upp de 
av parlamentets resolutioner och debatter 
som är av relevans för handlingsplanens 
genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 303
Isabel Santos, Maria Arena, Nacho Sánchez Amor
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Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av EU:s handlingsplan för 
mänskliga rättigheter och demokrati 2020–
2024. Parlamentet beklagar att 
utrikestjänsten inte vederbörligen beaktat 
erbjudandet från parlamentet och dess 
underutskott för mänskliga rättigheter om 
att aktivt bidra till utarbetandet, i en anda 
av gott interinstitutionellt samarbete. 
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och 
kommissionen att inleda en strukturerad 
och regelbunden dialog med parlamentets 
behöriga organ om genomförandet av den 
nya handlingsplanen för att göra det 
möjligt för parlamentet att fylla sin 
funktion inom ramen för handlingsplanens 
aktiviteter, särskilt genom parlamentarisk 
diplomati, och att effektivt fullgöra sin 
granskande roll. Parlamentet 
rekommenderar att en uppsättning 
riktmärken och framstegsindikatorer 
fastställs för att möjliggöra effektiv 
övervakning av handlingsplanens 
genomförande. Parlamentet uppmanar 
utrikestjänsten att rapportera om de 
framsteg som görs för att uppnå målen i 
handlingsplanen i förhållande till dessa 
riktmärken. Parlamentet uppmanar 
utrikestjänsten att regelbundet följa upp de 
av parlamentets resolutioner och debatter 
som är av relevans för handlingsplanens 
genomförande.

26. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av EU:s handlingsplan för 
mänskliga rättigheter och demokrati 2020–
2024. Parlamentet noterar att 
utrikestjänsten inte vederbörligen beaktat 
erbjudandet från parlamentet och dess 
underutskott för mänskliga rättigheter om 
att aktivt bidra till utarbetandet, i en anda 
av gott interinstitutionellt samarbete. 
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och 
kommissionen att inleda en strukturerad 
och regelbunden dialog med parlamentets 
behöriga organ om genomförandet av den 
nya handlingsplanen för att göra det 
möjligt för parlamentet att fylla sin 
funktion inom ramen för handlingsplanens 
aktiviteter, särskilt genom parlamentarisk 
diplomati, och att effektivt fullgöra sin 
granskande roll. Parlamentet 
rekommenderar att en uppsättning 
riktmärken och framstegsindikatorer 
fastställs för att möjliggöra effektiv 
övervakning av handlingsplanens 
genomförande. Parlamentet uppmanar 
utrikestjänsten att rapportera om de 
framsteg som görs för att uppnå målen i 
handlingsplanen i förhållande till dessa 
riktmärken. Parlamentet uppmanar 
utrikestjänsten att regelbundet följa upp de 
av parlamentets resolutioner och debatter 
som är av relevans för handlingsplanens 
genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 304
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 26
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Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av EU:s handlingsplan för 
mänskliga rättigheter och demokrati 2020–
2024. Parlamentet beklagar att 
utrikestjänsten inte vederbörligen beaktat 
erbjudandet från parlamentet och dess 
underutskott för mänskliga rättigheter om 
att aktivt bidra till utarbetandet, i en anda 
av gott interinstitutionellt samarbete. 
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och 
kommissionen att inleda en strukturerad 
och regelbunden dialog med parlamentets 
behöriga organ om genomförandet av den 
nya handlingsplanen för att göra det 
möjligt för parlamentet att fylla sin 
funktion inom ramen för handlingsplanens 
aktiviteter, särskilt genom parlamentarisk 
diplomati, och att effektivt fullgöra sin 
granskande roll. Parlamentet 
rekommenderar att en uppsättning 
riktmärken och framstegsindikatorer 
fastställs för att möjliggöra effektiv 
övervakning av handlingsplanens 
genomförande. Parlamentet uppmanar 
utrikestjänsten att rapportera om de 
framsteg som görs för att uppnå målen i 
handlingsplanen i förhållande till dessa 
riktmärken. Parlamentet uppmanar 
utrikestjänsten att regelbundet följa upp de 
av parlamentets resolutioner och debatter 
som är av relevans för handlingsplanens 
genomförande.

26. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av EU:s handlingsplan för 
mänskliga rättigheter och demokrati 2020–
2024. Parlamentet beklagar att 
utrikestjänsten inte vederbörligen beaktat 
erbjudandet från parlamentet och dess 
underutskott för mänskliga rättigheter om 
att aktivt bidra till utarbetandet, i en anda 
av gott interinstitutionellt samarbete. 
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och 
kommissionen att inleda en strukturerad 
och regelbunden dialog med parlamentets 
behöriga organ om genomförandet av den 
nya handlingsplanen för att göra det 
möjligt för parlamentet att fylla sin 
funktion inom ramen för handlingsplanens 
aktiviteter, särskilt genom parlamentarisk 
diplomati, och att effektivt fullgöra sin 
granskande roll. Parlamentet 
rekommenderar att en uppsättning 
riktmärken och framstegsindikatorer 
fastställs för att möjliggöra effektiv 
övervakning av handlingsplanens 
genomförande. Parlamentet beklagar 
också frånvaron av röster från det civila 
samhället, berörda samhällen och 
marginaliserade befolkningar. 
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att 
rapportera om de framsteg som görs för att 
uppnå målen i handlingsplanen i 
förhållande till dessa riktmärken. 
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att 
regelbundet följa upp de av parlamentets 
resolutioner och debatter som är av 
relevans för handlingsplanens 
genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 305
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 27
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Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat 
ökad förekomst av auktoritära styren, 
ökad ojämlikhet och fattigdom, 
krympande utrymme för det civila 
samhället, trovärdighetsförluster för den 
offentliga makten och försvagning av 
kollektiva organisationer som försvarar 
allmänhetens intressen. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
fortsätta att stödja uppbyggnaden av 
demokratiska institutioner och 
insynsvänliga och trovärdiga valprocesser 
och samtidigt gå utöver detta genom att ge 
ytterligare stöd till åtgärder som 
uppmuntrar och frigör demokratisk 
debatt, bekämpar ojämlikhet, stärker det 
civila samhällets organisationer, 
bekämpar korruption och stärker 
rättsväsenden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 306
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära styren, ökad 
ojämlikhet och fattigdom, krympande 
utrymme för det civila samhället, 
trovärdighetsförluster för den offentliga 
makten och försvagning av kollektiva 
organisationer som försvarar 
allmänhetens intressen. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära styren, spridning 
av falska nyheter och desinformation, 
ökad ojämlikhet och fattigdom, press på 
det civila samhället, trovärdighetsförluster 
för offentliga myndigheter och kollektiva 
internationella organisationers 
ineffektivitet. Parlamentet uppmanar EU 
och dess medlemsstater att fortsätta att 
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fortsätta att stödja uppbyggnaden av 
demokratiska institutioner och 
insynsvänliga och trovärdiga valprocesser 
och samtidigt gå utöver detta genom att ge 
ytterligare stöd till åtgärder som 
uppmuntrar och frigör demokratisk debatt, 
bekämpar ojämlikhet, stärker det civila 
samhällets organisationer, bekämpar 
korruption och stärker rättsväsenden.

stödja stärkandet av demokratiska 
institutioner, insynsvänliga och trovärdiga 
valprocesser världen över, uppmuntra och 
frigöra demokratisk debatt, bekämpa 
ojämlikhet, stärka det civila samhällets 
organisationer, bekämpa korruption och 
stärka rättsväsendenas oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 307
Francisco José Millán Mon

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära styren, ökad 
ojämlikhet och fattigdom, krympande 
utrymme för det civila samhället, 
trovärdighetsförluster för den offentliga 
makten och försvagning av kollektiva 
organisationer som försvarar allmänhetens 
intressen. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att fortsätta att stödja 
uppbyggnaden av demokratiska 
institutioner och insynsvänliga och 
trovärdiga valprocesser och samtidigt gå 
utöver detta genom att ge ytterligare stöd 
till åtgärder som uppmuntrar och frigör 
demokratisk debatt, bekämpar ojämlikhet, 
stärker det civila samhällets 
organisationer, bekämpar korruption och 
stärker rättsväsenden.

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära och populistiska 
styren, ökad ojämlikhet och fattigdom, 
krympande utrymme för det civila 
samhället, trovärdighetsförluster för den 
offentliga makten och försvagning av 
kollektiva organisationer som försvarar 
allmänhetens intressen. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
fortsätta att stödja uppbyggnaden av 
demokratiska institutioner och 
insynsvänliga och trovärdiga valprocesser i 
hela världen, och samtidigt gå utöver detta 
genom att ge ytterligare stöd till åtgärder 
som uppmuntrar och frigör demokratisk 
debatt, bekämpar ojämlikhet, säkerställer 
arbetet inom det civila samhällets 
organisationer, bekämpar korruption och 
stärker rättsväsenden.

Or. es
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Ändringsförslag 308
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära styren, ökad 
ojämlikhet och fattigdom, krympande 
utrymme för det civila samhället, 
trovärdighetsförluster för den offentliga 
makten och försvagning av kollektiva 
organisationer som försvarar allmänhetens 
intressen. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att fortsätta att stödja 
uppbyggnaden av demokratiska 
institutioner och insynsvänliga och 
trovärdiga valprocesser och samtidigt gå 
utöver detta genom att ge ytterligare stöd 
till åtgärder som uppmuntrar och frigör 
demokratisk debatt, bekämpar ojämlikhet, 
stärker det civila samhällets organisationer, 
bekämpar korruption och stärker 
rättsväsenden.

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära styren, ökad 
ojämlikhet och fattigdom, krympande 
utrymme för det civila samhället och 
trosbaserade organisationer, 
trovärdighetsförluster för stater, 
polariserade samhällen och försvagning 
av kollektiva organisationer som försvarar 
allmänhetens intressen. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
fortsätta att stödja uppbyggnaden av 
demokratiska institutioner och 
insynsvänliga och trovärdiga valprocesser 
och samtidigt gå utöver detta genom att ge 
ytterligare stöd till åtgärder som 
uppmuntrar och frigör demokratisk debatt, 
bekämpar orättvis ojämlikhet, stärker det 
civila samhällets organisationer som 
arbetar för allmänhetens bästa, bekämpar 
korruption och stärker oberoende och 
opartiska rättsväsenden.

Or. en

Ändringsförslag 309
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
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förekomst av auktoritära styren, ökad 
ojämlikhet och fattigdom, krympande 
utrymme för det civila samhället, 
trovärdighetsförluster för den offentliga 
makten och försvagning av kollektiva 
organisationer som försvarar allmänhetens 
intressen. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att fortsätta att stödja 
uppbyggnaden av demokratiska 
institutioner och insynsvänliga och 
trovärdiga valprocesser och samtidigt gå 
utöver detta genom att ge ytterligare stöd 
till åtgärder som uppmuntrar och frigör 
demokratisk debatt, bekämpar ojämlikhet, 
stärker det civila samhällets organisationer, 
bekämpar korruption och stärker 
rättsväsenden.

förekomst av auktoritära styren, ökad 
ojämlikhet och fattigdom, polarisering, 
krympande utrymme för det civila 
samhället, desinformationskampanjer och 
andra hybridhot från interna och externa 
aktörer, trovärdighetsförluster för 
offentliga institutioner och försvagning av 
kollektiva organisationer som försvarar 
allmänhetens intressen. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
fortsätta att stödja uppbyggnaden av 
demokratiska institutioner och 
insynsvänliga och trovärdiga valprocesser 
och samtidigt gå utöver detta genom att ge 
ytterligare stöd till åtgärder som 
uppmuntrar och frigör demokratisk debatt, 
bekämpar ojämlikhet, stärker det civila 
samhällets organisationer, stöder dialog 
mellan olika delar av samhället, bekämpar 
korruption och stärker rättsväsenden.

Or. en

Ändringsförslag 310
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära styren, ökad 
ojämlikhet och fattigdom, krympande 
utrymme för det civila samhället, 
trovärdighetsförluster för den offentliga 
makten och försvagning av kollektiva 
organisationer som försvarar allmänhetens 
intressen. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att fortsätta att stödja 
uppbyggnaden av demokratiska 
institutioner och insynsvänliga och 
trovärdiga valprocesser och samtidigt gå 
utöver detta genom att ge ytterligare stöd 

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära styren, 
hybridkrigföring och desinformation mot 
väst, ökad ojämlikhet och fattigdom, 
krympande utrymme för det civila 
samhället, trovärdighetsförluster för den 
offentliga makten och försvagning av 
kollektiva organisationer som försvarar 
allmänhetens intressen. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
fortsätta att stödja uppbyggnaden av 
demokratiska institutioner och 
insynsvänliga och trovärdiga valprocesser 
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till åtgärder som uppmuntrar och frigör 
demokratisk debatt, bekämpar ojämlikhet, 
stärker det civila samhällets organisationer, 
bekämpar korruption och stärker 
rättsväsenden.

och samtidigt gå utöver detta genom att ge 
ytterligare stöd till åtgärder som 
uppmuntrar och frigör demokratisk debatt, 
bekämpar ojämlikhet, stärker det civila 
samhällets organisationer, bekämpar 
korruption och stärker rättsväsenden.

Or. en

Ändringsförslag 311
Bernard Guetta

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära styren, ökad 
ojämlikhet och fattigdom, krympande 
utrymme för det civila samhället, 
trovärdighetsförluster för den offentliga 
makten och försvagning av kollektiva 
organisationer som försvarar allmänhetens 
intressen. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att fortsätta att stödja 
uppbyggnaden av demokratiska 
institutioner och insynsvänliga och 
trovärdiga valprocesser och samtidigt gå 
utöver detta genom att ge ytterligare stöd 
till åtgärder som uppmuntrar och frigör 
demokratisk debatt, bekämpar ojämlikhet, 
stärker det civila samhällets organisationer, 
bekämpar korruption och stärker 
rättsväsenden.

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära styren, ökad 
ojämlikhet och fattigdom, krympande 
utrymme för det civila samhället, 
trovärdighetsförluster för den offentliga 
makten och försvagning av kollektiva 
organisationer som försvarar allmänhetens 
intressen, samtidigt som attacker på 
mediefriheten och försök att manipulera 
den offentliga diskursen genom att sprida 
falska nyheter i sociala medier aldrig har 
varit så vanligt förekommande och 
kraftfulla. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att fortsätta att stödja 
uppbyggnaden av demokratiska 
institutioner och insynsvänliga och 
trovärdiga valprocesser och samtidigt gå 
utöver detta genom att ge ytterligare stöd 
till åtgärder som uppmuntrar och frigör 
demokratisk debatt, bekämpar ojämlikhet, 
stärker det civila samhällets organisationer, 
bekämpar korruption och stärker 
rättsväsenden.

Or. en
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Ändringsförslag 312
Michal Šimečka

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära styren, ökad 
ojämlikhet och fattigdom, krympande 
utrymme för det civila samhället, 
trovärdighetsförluster för den offentliga 
makten och försvagning av kollektiva 
organisationer som försvarar allmänhetens 
intressen. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att fortsätta att stödja 
uppbyggnaden av demokratiska 
institutioner och insynsvänliga och 
trovärdiga valprocesser och samtidigt gå 
utöver detta genom att ge ytterligare stöd 
till åtgärder som uppmuntrar och frigör 
demokratisk debatt, bekämpar ojämlikhet, 
stärker det civila samhällets organisationer, 
bekämpar korruption och stärker 
rättsväsenden.

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära styren, ökad 
ojämlikhet och fattigdom, krympande 
utrymme för det civila samhället, 
trovärdighetsförluster för den offentliga 
makten, försvagning av kollektiva 
organisationer som försvarar allmänhetens 
intressen samt spridning av 
desinformation genom olika sociala 
medier. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att fortsätta att stödja 
uppbyggnaden av demokratiska 
institutioner och insynsvänliga och 
trovärdiga valprocesser och samtidigt gå 
utöver detta genom att ge ytterligare stöd 
till åtgärder som uppmuntrar och frigör 
demokratisk debatt, bekämpar ojämlikhet, 
stärker det civila samhällets organisationer, 
bekämpar korruption och stärker 
rättsväsenden.

Or. en

Ändringsförslag 313
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära styren, ökad 

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära styren, ökad 
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ojämlikhet och fattigdom, krympande 
utrymme för det civila samhället, 
trovärdighetsförluster för den offentliga 
makten och försvagning av kollektiva 
organisationer som försvarar allmänhetens 
intressen. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att fortsätta att stödja 
uppbyggnaden av demokratiska 
institutioner och insynsvänliga och 
trovärdiga valprocesser och samtidigt gå 
utöver detta genom att ge ytterligare stöd 
till åtgärder som uppmuntrar och frigör 
demokratisk debatt, bekämpar ojämlikhet, 
stärker det civila samhällets organisationer, 
bekämpar korruption och stärker 
rättsväsenden.

ojämlikhet och fattigdom, krympande 
utrymme för det civila samhället, 
trovärdighetsförluster för den offentliga 
makten och försvagning av kollektiva 
organisationer som försvarar allmänhetens 
intressen. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att fortsätta att stödja 
uppbyggnaden av demokratin och 
insynsvänliga och trovärdiga valprocesser 
och samtidigt gå utöver detta genom att ge 
ytterligare stöd till åtgärder som 
uppmuntrar och frigör demokratisk debatt, 
bekämpar ojämlikhet, stärker det civila 
samhällets organisationer, bekämpar 
korruption och stärker rättsväsenden. 
Parlamentet betonar behovet att 
respektera principen om suveränitet och 
territoriell integritet och fördömer 
eftertryckligen främmande makters 
politiska inblandning i lokalbefolkningars 
liv.

Or. en

Ändringsförslag 314
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära styren, ökad 
ojämlikhet och fattigdom, krympande 
utrymme för det civila samhället, 
trovärdighetsförluster för den offentliga 
makten och försvagning av kollektiva 
organisationer som försvarar allmänhetens 
intressen. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att fortsätta att stödja 
uppbyggnaden av demokratiska 
institutioner och insynsvänliga och 

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära styren, ökad 
ojämlikhet och fattigdom, krympande 
utrymme för det civila samhället, 
trovärdighetsförluster för den offentliga 
makten och försvagning av kollektiva 
organisationer som försvarar allmänhetens 
intressen. Parlamentet uttrycker oro över 
att auktoritära metoder såsom 
stigmatisering av aktörer i det civila 
samhället som ”utländska agenter” 
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trovärdiga valprocesser och samtidigt gå 
utöver detta genom att ge ytterligare stöd 
till åtgärder som uppmuntrar och frigör 
demokratisk debatt, bekämpar ojämlikhet, 
stärker det civila samhällets organisationer, 
bekämpar korruption och stärker 
rättsväsenden.

kopieras och sprids globalt. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
fortsätta att stödja uppbyggnaden av 
demokratiska institutioner och 
insynsvänliga och trovärdiga valprocesser 
och samtidigt gå utöver detta genom att ge 
ytterligare stöd till åtgärder som 
uppmuntrar och frigör demokratisk debatt, 
bekämpar ojämlikhet, stärker det civila 
samhällets organisationer, bekämpar 
korruption och stärker rättsväsenden.

Or. en

Ändringsförslag 315
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära styren, ökad 
ojämlikhet och fattigdom, krympande 
utrymme för det civila samhället, 
trovärdighetsförluster för den offentliga 
makten och försvagning av kollektiva 
organisationer som försvarar allmänhetens 
intressen. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att fortsätta att stödja 
uppbyggnaden av demokratiska 
institutioner och insynsvänliga och 
trovärdiga valprocesser och samtidigt gå 
utöver detta genom att ge ytterligare stöd 
till åtgärder som uppmuntrar och frigör 
demokratisk debatt, bekämpar ojämlikhet, 
stärker det civila samhällets organisationer, 
bekämpar korruption och stärker 
rättsväsenden.

27. Europaparlamentet anser att det 
demokratiska styret och rättsstaten globalt 
sett står under attack på grund av en 
kombination av faktorer, bland annat ökad 
förekomst av auktoritära styren, ökad 
ojämlikhet och fattigdom, krympande 
utrymme för det civila samhället, 
trovärdighetsförluster för den offentliga 
makten och försvagning av kollektiva 
organisationer som försvarar allmänhetens 
intressen. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att fortsätta att stödja 
uppbyggnaden av demokratiska 
institutioner och insynsvänliga och 
trovärdiga valprocesser och samtidigt gå 
utöver detta genom att ge ytterligare stöd 
till åtgärder som uppmuntrar och frigör 
demokratisk debatt, bekämpar ojämlikhet, 
stärker det civila samhällets organisationer, 
bekämpar korruption och straffrihet samt 
stärker rättsväsenden och mekanismen för 
ansvarsutkrävande.

Or. en
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Ändringsförslag 316
Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet fördömer icke-
liberala regimers falska och 
odemokratiska val, där orättvisa 
valprocesser och falsk vallegitimitet 
tillämpas. Parlamentet bekräftar med 
eftertryck den viktiga roll som EU och 
andra relevanta internationella 
organisationer, nämligen OSSE, spelar i 
sin valövervakande funktion och för att 
garantera korrekta och legitima 
demokratiska processer världen över samt 
för kampen mot falsk valövervakning. 
Parlamentet uppmanar EU att ytterligare 
stärka sina insatser inom valövervakning 
och att samarbeta närmare med 
internationella organisationer för att 
säkerställa demokratiska, fria, genuina 
och rättvisa val.

Or. en

Ändringsförslag 317
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet betonar att 
korruption och kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna är direkt 
kopplade till varandra. Parlamentet 
uppmanar EU att integrera kampen mot 
korruption i sin människorättsagenda. 
Parlamentet upprepar att det är EU:s 
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skyldighet att skydda organisationer för 
korruptionsbekämpning, undersökande 
journalister och visselblåsare som arbetar 
för att avslöja korruption och bedrägerier.

Or. en


