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Ändringsförslag 318
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. 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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 319
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. 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.

28. Europaparlamentet bekräftar att 
åtgärder för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna samt klimat- och 
miljöåtgärder är sammanlänkade och att 
internationell människorättslagstiftning ger 
tillgång till särskilda 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.
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Or. en

Ändringsförslag 320
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. 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.

28. Europaparlamentet bekräftar att 
åtgärder för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna samt klimat- och 
miljöåtgärder är sammanlänkade, särskilt 
eftersom internationell 
människorättslagstiftning föreskriver 
åtgärder för att tillhandahålla ett rättsligt 
forum 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.

Or. en

Ändringsförslag 321
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. 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 

28. 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 och för att 
genomföra åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna.
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respektive åtgärder som svar på 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 322
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. 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.

28. Europaparlamentet fördömer de 
fortsatta människorättskränkningar som 
begås mot miljöaktivister. Parlamentet 
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.

Or. en

Ändringsförslag 323
Francisco José Millán Mon

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet bekräftar att 
åtgärder för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna samt klimat- och 
miljöåtgärder är sammanlänkade, särskilt 
eftersom internationell 

28. Europaparlamentet bekräftar att 
åtgärder för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna samt klimat- och 
miljöåtgärder är sammanlänkade, särskilt 
eftersom internationell 
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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.

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 de länder och företag som förorenar 
mest ansvariga för respektive åtgärder som 
svar på klimatförändringarna.

Or. es

Ändringsförslag 324
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. 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.

28. 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 enskilda personer 
ansvariga för respektive åtgärder som svar 
på klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 325
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet stöder en 
rättighetsbaserad strategi för att främja 

utgår
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klimatåtgärder som säkerställer 
allmänhetens deltagande och tillgång till 
rättslig prövning vid utarbetande, 
genomförande och översyn av politiska 
beslut som rör klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 326
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet stöder en 
rättighetsbaserad strategi för att främja 
klimatåtgärder som säkerställer 
allmänhetens deltagande och tillgång till 
rättslig prövning vid utarbetande, 
genomförande och översyn av politiska 
beslut som rör klimatförändringar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 327
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet stöder en 
rättighetsbaserad strategi för att främja 
klimatåtgärder som säkerställer 
allmänhetens deltagande och tillgång till 
rättslig prövning vid utarbetande, 
genomförande och översyn av politiska 
beslut som rör klimatförändringar.

29. Europaparlamentet understryker 
behovet av en inkluderande, 
rättighetsbaserad strategi för att ta itu med 
klimatförändringarna och deras 
konsekvenser.

Or. en
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Ändringsförslag 328
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet bekräftar att 
kampen mot klimatförändringarna börjar 
med att stödja och skydda de som tar hand 
om skogar, vattnet och planeten, de som 
försvarar land och territorium samt 
urbefolkningar och inhemska folk.

Or. en

Ändringsförslag 329
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, involverar åtskilliga 
parter, däribland terrororganisationer och 
icke-statliga aktörer, och får katastrofala 
humanitära konsekvenser. Parlamentet 
uppmanar EU att stärka sina insatser mot 
konflikter, ta itu med deras 
bakomliggande orsaker, investera 
i konfliktförebyggande och 
medlingsinsatser, eftersträva och bevara 
utrymme för politiska lösningar, skapa 
partnerskap och allianser med 
likasinnade länder och regionala 
organisationer för att bygga broar mellan 
krigförande parter och utarbeta 
fredsplaner, engagera fler kvinnor i 
fredsarbetet och ge ytterligare stöd till 
civila och militära uppdrag som syftar till 
att bevara freden.

30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas på nationell eller regional 
nivå, involverar åtskilliga parter, däribland 
terrororganisationer och icke-statliga 
aktörer, och får katastrofala konsekvenser.
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Or. en

Ändringsförslag 330
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, involverar åtskilliga 
parter, däribland terrororganisationer och 
icke-statliga aktörer, och får katastrofala 
humanitära konsekvenser. Parlamentet 
uppmanar EU att stärka sina insatser mot 
konflikter, ta itu med deras bakomliggande 
orsaker, investera i konfliktförebyggande 
och medlingsinsatser, eftersträva och 
bevara utrymme för politiska lösningar, 
skapa partnerskap och allianser med 
likasinnade länder och regionala 
organisationer för att bygga broar mellan 
krigförande parter och utarbeta fredsplaner, 
engagera fler kvinnor i fredsarbetet och ge 
ytterligare stöd till civila och militära 
uppdrag som syftar till att bevara freden.

30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta varken kan tillskrivas en klassisk 
icke-internationell väpnad konflikt eller 
en internationell väpnad konflikt, som 
involverar åtskilliga parter, däribland 
icke-statliga beväpnade grupper och 
främmande makter, och får katastrofala 
humanitära konsekvenser, i synnerhet på 
grund av svårigheterna att skilja mellan 
stridande och icke-stridande. Parlamentet 
uppmanar EU att stärka sina insatser mot 
konflikter, ta itu med deras bakomliggande 
orsaker, investera i konfliktförebyggande 
och medlingsinsatser, eftersträva och 
bevara utrymme för politiska lösningar, 
skapa partnerskap och allianser med 
likasinnade länder och regionala 
organisationer för att bygga broar mellan 
krigförande parter och utarbeta fredsplaner, 
engagera fler kvinnor i fredsarbetet och ge 
ytterligare stöd till civila och militära 
uppdrag som syftar till att bevara freden.

Or. en

Ändringsförslag 331
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker 30. Europaparlamentet understryker 
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komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, involverar åtskilliga 
parter, däribland terrororganisationer och 
icke-statliga aktörer, och får katastrofala 
humanitära konsekvenser. Parlamentet 
uppmanar EU att stärka sina insatser mot 
konflikter, ta itu med deras bakomliggande 
orsaker, investera i konfliktförebyggande 
och medlingsinsatser, eftersträva och 
bevara utrymme för politiska lösningar, 
skapa partnerskap och allianser med 
likasinnade länder och regionala 
organisationer för att bygga broar mellan 
krigförande parter och utarbeta 
fredsplaner, engagera fler kvinnor i 
fredsarbetet och ge ytterligare stöd till 
civila och militära uppdrag som syftar till 
att bevara freden.

komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, involverar åtskilliga 
parter, däribland terroristorganisationer 
och icke-statliga aktörer, och får 
katastrofala humanitära konsekvenser. 
Parlamentet uppmanar EU att stärka sina 
insatser mot konflikter, ta itu med deras 
bakomliggande orsaker, investera 
i konfliktförebyggande och 
medlingsinsatser, eftersträva och bevara 
utrymme för politiska lösningar, skapa 
allianser med likasinnade länder och 
regionala organisationer, stödja fred och 
främja förtroendeskapande initiativ 
mellan krigförande parter, öka andelen 
kvinnor i fredsarbetet och ge ytterligare 
ekonomiskt, tekniskt och personalmässigt 
stöd till fredsbevarande civila uppdrag och 
militära insatsuppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 332
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, involverar åtskilliga 
parter, däribland terrororganisationer och 
icke-statliga aktörer, och får katastrofala 
humanitära konsekvenser. Parlamentet 
uppmanar EU att stärka sina insatser mot 
konflikter, ta itu med deras bakomliggande 
orsaker, investera i konfliktförebyggande 
och medlingsinsatser, eftersträva och 
bevara utrymme för politiska lösningar, 
skapa partnerskap och allianser med 
likasinnade länder och regionala 
organisationer för att bygga broar mellan 

30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, involverar åtskilliga 
parter, däribland terrororganisationer och 
icke-statliga aktörer, och får katastrofala 
humanitära konsekvenser. Parlamentet 
uppmanar EU att stärka sina insatser mot 
konflikter, ta itu med deras bakomliggande 
orsaker, investera i konfliktförebyggande 
och medlingsinsatser, eftersträva och 
bevara utrymme för politiska lösningar, 
skapa partnerskap och allianser med 
likasinnade länder och regionala 
organisationer för att bygga broar mellan 
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krigförande parter och utarbeta fredsplaner, 
engagera fler kvinnor i fredsarbetet och 
ge ytterligare stöd till civila och militära 
uppdrag som syftar till att bevara freden.

krigförande parter och utarbeta fredsplaner 
och ge ytterligare stöd till civila och 
militära uppdrag som syftar till att bevara 
freden. Parlamentet betonar behovet av en 
stärkt roll för kvinnor i 
konfliktförebyggande och konfliktlösning, 
i fredsbevarande insatser, humanitärt 
bistånd och återuppbyggnad efter 
konflikter samt i främjandet av mänskliga 
rättigheter och demokratiska reformer.

Or. en

Ändringsförslag 333
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, involverar åtskilliga 
parter, däribland terrororganisationer och 
icke-statliga aktörer, och får katastrofala 
humanitära konsekvenser. Parlamentet 
uppmanar EU att stärka sina insatser mot 
konflikter, ta itu med deras bakomliggande 
orsaker, investera i konfliktförebyggande 
och medlingsinsatser, eftersträva och 
bevara utrymme för politiska lösningar, 
skapa partnerskap och allianser med 
likasinnade länder och regionala 
organisationer för att bygga broar mellan 
krigförande parter och utarbeta fredsplaner, 
engagera fler kvinnor i fredsarbetet och ge 
ytterligare stöd till civila och militära 
uppdrag som syftar till att bevara freden.

30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, ibland i form av 
hybrid- eller it-angrepp, involverar 
åtskilliga parter, däribland 
terrororganisationer och icke-statliga 
aktörer, och får katastrofala humanitära 
konsekvenser. Parlamentet uppmanar EU 
att stärka sina insatser mot konflikter, ta itu 
med deras bakomliggande orsaker, 
investera i konfliktförebyggande och 
medlingsinsatser, eftersträva och bevara 
utrymme för politiska lösningar, skapa 
partnerskap och allianser med likasinnade 
länder och regionala organisationer för att 
bygga broar mellan krigförande parter och 
utarbeta fredsplaner, engagera fler kvinnor 
i fredsarbetet och ge ytterligare stöd till 
civila och militära uppdrag som syftar till 
att bevara freden.

Or. en
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Ändringsförslag 334
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, involverar åtskilliga 
parter, däribland terrororganisationer och 
icke-statliga aktörer, och får katastrofala 
humanitära konsekvenser. Parlamentet 
uppmanar EU att stärka sina insatser mot 
konflikter, ta itu med deras bakomliggande 
orsaker, investera i konfliktförebyggande 
och medlingsinsatser, eftersträva och 
bevara utrymme för politiska lösningar, 
skapa partnerskap och allianser med 
likasinnade länder och regionala 
organisationer för att bygga broar mellan 
krigförande parter och utarbeta fredsplaner, 
engagera fler kvinnor i fredsarbetet och ge 
ytterligare stöd till civila och militära 
uppdrag som syftar till att bevara freden.

30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, involverar åtskilliga 
parter, däribland terrororganisationer och 
icke-statliga aktörer, och får katastrofala 
humanitära konsekvenser. Parlamentet 
uppmanar EU att stärka sina insatser mot 
konflikter, ta itu med deras bakomliggande 
orsaker, investera i konfliktförebyggande 
och medlingsinsatser, eftersträva och 
bevara utrymme för politiska lösningar, 
skapa partnerskap och allianser med 
likasinnade länder och regionala 
organisationer för att bygga broar mellan 
krigförande parter och utarbeta fredsplaner, 
säkerställa att jämställdhetsperspektivet 
integreras i alla dessa insatser, engagera 
fler kvinnor i fredsarbetet och ge 
ytterligare stöd till civila och militära 
uppdrag som syftar till att bevara freden.

Or. en

Ändringsförslag 335
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, involverar åtskilliga 
parter, däribland terrororganisationer och 
icke-statliga aktörer, och får katastrofala 
humanitära konsekvenser. Parlamentet 

30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, involverar åtskilliga 
parter, däribland terrororganisationer och 
icke-statliga aktörer, och får katastrofala 
humanitära konsekvenser. Parlamentet 
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uppmanar EU att stärka sina insatser mot 
konflikter, ta itu med deras bakomliggande 
orsaker, investera i konfliktförebyggande 
och medlingsinsatser, eftersträva och 
bevara utrymme för politiska lösningar, 
skapa partnerskap och allianser med 
likasinnade länder och regionala 
organisationer för att bygga broar mellan 
krigförande parter och utarbeta fredsplaner, 
engagera fler kvinnor i fredsarbetet och ge 
ytterligare stöd till civila och militära 
uppdrag som syftar till att bevara freden.

uppmanar EU att stärka sina insatser mot 
konflikter, ta itu med deras bakomliggande 
orsaker, investera i konfliktförebyggande 
och medlingsinsatser, eftersträva och 
bevara utrymme för politiska lösningar, 
skapa partnerskap och allianser med 
likasinnade länder och regionala 
organisationer för att bygga broar mellan 
krigförande parter och utarbeta fredsplaner, 
engagera fler kvinnor och unga i 
fredsarbetet och ge ytterligare stöd till 
civila och militära uppdrag som syftar till 
att bevara freden.

Or. en

Ändringsförslag 336
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, involverar åtskilliga 
parter, däribland terrororganisationer och 
icke-statliga aktörer, och får katastrofala 
humanitära konsekvenser. Parlamentet 
uppmanar EU att stärka sina insatser mot 
konflikter, ta itu med deras bakomliggande 
orsaker, investera i konfliktförebyggande 
och medlingsinsatser, eftersträva och 
bevara utrymme för politiska lösningar, 
skapa partnerskap och allianser med 
likasinnade länder och regionala 
organisationer för att bygga broar mellan 
krigförande parter och utarbeta fredsplaner, 
engagera fler kvinnor i fredsarbetet och ge 
ytterligare stöd till civila och militära 
uppdrag som syftar till att bevara freden.

30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, involverar åtskilliga 
parter, däribland terrororganisationer och 
icke-statliga aktörer, och får katastrofala 
humanitära konsekvenser. Parlamentet 
uppmanar EU att stärka sina insatser mot 
konflikter, ta itu med deras bakomliggande 
orsaker, investera i konfliktförebyggande 
och medlingsinsatser, eftersträva och 
bevara utrymme för politiska lösningar, 
skapa partnerskap och allianser med 
likasinnade länder och regionala 
organisationer för att bygga broar mellan 
krigförande parter och utarbeta fredsplaner, 
engagera fler kvinnor i övergångsrättvisa 
och fredsarbetet och ge ytterligare stöd till 
civila och militära uppdrag som syftar till 
att bevara freden.

Or. en
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Ändringsförslag 337
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, involverar åtskilliga 
parter, däribland terrororganisationer och 
icke-statliga aktörer, och får katastrofala 
humanitära konsekvenser. Parlamentet 
uppmanar EU att stärka sina insatser mot 
konflikter, ta itu med deras bakomliggande 
orsaker, investera i konfliktförebyggande 
och medlingsinsatser, eftersträva och 
bevara utrymme för politiska lösningar, 
skapa partnerskap och allianser med 
likasinnade länder och regionala 
organisationer för att bygga broar mellan 
krigförande parter och utarbeta fredsplaner, 
engagera fler kvinnor i fredsarbetet och ge 
ytterligare stöd till civila och militära 
uppdrag som syftar till att bevara freden.

30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, involverar åtskilliga 
parter, däribland terrororganisationer och 
icke-statliga aktörer, och får katastrofala 
humanitära konsekvenser. Parlamentet 
uppmanar EU att stärka sina insatser mot 
konflikter, ta itu med deras bakomliggande 
orsaker, investera i konfliktförebyggande 
och medlingsinsatser, eftersträva och 
bevara utrymme för politiska lösningar, 
skapa partnerskap och allianser med 
likasinnade länder och regionala 
organisationer för att bygga broar mellan 
krigförande parter och utarbeta fredsplaner, 
engagera fler kvinnor i fredsarbetet och ge 
ytterligare stöd till civila och militära 
uppdrag som syftar till att bevara freden, 
samt att ta itu med människohandel och 
sexuellt och könsrelaterat våld och 
säkerställa oavbruten tillgång till 
nödvändig och livräddande hälso- och 
sjukvård, t.ex. för människor som lever 
med hiv.

Or. en

Ändringsförslag 338
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag
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30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, involverar åtskilliga 
parter, däribland terrororganisationer och 
icke-statliga aktörer, och får katastrofala 
humanitära konsekvenser. Parlamentet 
uppmanar EU att stärka sina insatser mot 
konflikter, ta itu med deras bakomliggande 
orsaker, investera i konfliktförebyggande 
och medlingsinsatser, eftersträva och 
bevara utrymme för politiska lösningar, 
skapa partnerskap och allianser med 
likasinnade länder och regionala 
organisationer för att bygga broar mellan 
krigförande parter och utarbeta fredsplaner, 
engagera fler kvinnor i fredsarbetet och ge 
ytterligare stöd till civila och militära 
uppdrag som syftar till att bevara freden.

30. Europaparlamentet understryker 
komplexiteten i moderna konflikter, som 
ofta utvecklas inom länder på nationell 
eller regional nivå, involverar åtskilliga 
parter, däribland terrororganisationer och 
icke-statliga aktörer, och får katastrofala 
humanitära konsekvenser. Parlamentet 
uppmanar EU att stärka sina insatser mot 
konflikter, ta itu med deras bakomliggande 
orsaker, investera i konfliktförebyggande 
och medlingsinsatser, eftersträva och 
bevara utrymme för politiska lösningar, 
skapa partnerskap och allianser med 
likasinnade länder och regionala 
organisationer för att bygga broar mellan 
krigförande parter och utarbeta fredsplaner, 
engagera fler kvinnor i fredsarbetet och ge 
ytterligare stöd till civila och militära 
uppdrag som syftar till att bevara freden. 
Parlamentet håller fast vid att EU måste 
föra en konsekvent politik mot problem 
som ockupation eller annektering av 
territorier, Parlamentet påminner om att 
internationell humanitär rätt bör vara 
ledstjärnan för all EU-politik i sådana 
situationer, också i fall av långvarig 
ockupation såsom i Palestina, Västsahara, 
norra Cypern och de många frusna 
konflikterna i länderna inom det östliga 
partnerskapet.

Or. en

Ändringsförslag 339
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 30a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30a. Europaparlamentet understryker 
Turkiets roll i att skapa nya och trappa 
upp befintliga konflikter i olika regioner, 
inklusive, men inte begränsat till, Syrien, 
Libyen, Somalia och Nagorno-Karabach. 
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Parlamentet uppmanar i detta avseende 
EU att permanent avsluta 
anslutningsförhandlingarna med Turkiet 
eftersom landet varken delar EU:s 
värderingar eller är ett europeiskt land.

Or. en

Ändringsförslag 340
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 30b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30b. Europaparlamentet beklagar djupt 
våldet och den systemiska korruptionen 
och åtföljande komplicerade konflikter 
som direkt kan kopplas till utvecklingen 
av naturresurser i Moçambique. 
Parlamentet uttrycker djup oro 
beträffande den allmänna 
människorättssituationen i Moçambique, 
särskilt i den norra delen och i provinsen 
Cabo Delgado. Parlamentet betonar 
behovet av klarhet när det gäller den 
krigsdimma som skapas av olika aktörer 
som är involverade i utvinningen av 
naturresurser, inklusive Moçambiques 
militär och polisstyrkor, 
regeringsdepartement, 
programförvaltningskommittéer och olje- 
och gasföretag. Parlamentet ifrågasätter 
också de utländska intressenas roll, 
inklusive, men inte begränsat till, 
Ryssland, Kina, Storbritannien samt 
offentliga och privata enheter från 
grannlandet Sydafrika. Parlamentet 
fördömer skarpt alla fall av godtyckliga 
frihetsberövanden, påtvingade 
försvinnanden och utomrättsliga 
avrättningar. Parlamentet fördömer 
vidare de våldshandlingar som begåtts av 
radikala islamistgrupper, i synnerhet 
gruppen al Shabab, som har svurit trohet 



AM\1216306SV.docx 17/189 PE659.051v01-00

SV

till Islamiska staten.

Or. en

Ändringsförslag 341
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 30c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30c. Europaparlamentet beklagar det 
fortsatta våldet i Jemen och det 
oproportionerliga antal civila som har 
dödats. Parlamentet uttrycker oro över att 
lösningen på konflikten har 
utkontrakterats till alliansen mellan 
Saudiarabien och Förenade 
Arabemiraten. Parlamentet fördömer 
Irans stöd för Huthirebellerna kupp som 
har lett till fortsatt instabilitet i Jemen. 
Parlamentet uttrycker oro över att världen 
har vänt Jemen ryggen trots att detta 
otvivelaktigt är den största humanitära 
krisen i världen.

Or. en

Ändringsförslag 342
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 30a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30a. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över covid-19-pandemins 
konsekvenser för hälso- och sjukvården i 
Jemen, som inte är rustad för att hantera 
sjukdomen, och utbrottet som lagts på en 
krissituation som innefattar näringsbrist, 
utbrott av andra smittsamma sjukdomar 
såsom kolera och denguefeber och vissa 
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gruppers särskilda sårbarhet, såsom 
internflyktingar, migranter och flyktingar, 
på grund av förflyttningar och dålig 
tillgång till sanitet.

Or. en

Ändringsförslag 343
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 30b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30b. Europaparlamentet betonar att 
Jemen fortfarande är ett plågat land, med 
en befolkning som härjats på sätt som 
borde chockera mänskligheten och det 
mänskliga samvetet. Parlamentet betonar 
också att världssamfundet har ett ansvar 
för att sätta stopp för straffriheten och att 
det inte borde blunda för de grova 
kränkningar som har begåtts i Jemen.

Or. en

Ändringsförslag 344
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 30c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30c. Europaparlamentet betonar 
behovet av att säkra rättvis prövning för 
alla offer för kränkningar av 
internationella mänskliga rättigheter och 
humanitär rätt och uppmanar mot 
bakgrund av den pågående väpnade 
konflikten till omedelbar vapenvila.

Or. en



AM\1216306SV.docx 19/189 PE659.051v01-00

SV

Ändringsförslag 345
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Förslag till resolution
Punkt 30a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30a. Europaparlamentet understryker 
vikten av att internationella humanitära 
nyckelorganisationer såsom 
Internationella rödakorskommittén och 
andra organisationer har obehindrat 
tillträde till de områden som påverkas av 
pågående konflikter och militär 
aggression. Sådan tillgång blir avgörande 
i en situation som fortsatt präglas av den 
globala covid-19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 346
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att strikt följa 
bestämmelserna i artikel 7 i FN:s 
vapenhandelsfördrag om export och 
bedömning av export och i Europeiska 
unionens uppförandekod för vapenexport, 
genom att vägra all överföring av vapen 
som skulle medföra en risk för att den 
importerande staten begår eller underlättar 
allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna eller internationell humanitär 
rätt.

31. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att strikt följa 
bestämmelserna i artikel 7 i FN:s 
vapenhandelsfördrag och i Europeiska 
unionens kriterier för vapenexport, genom 
att vägra all överföring av vapen som 
skulle medföra en risk för att den 
importerande staten begår eller underlättar 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
eller internationell humanitär rätt. 
Parlamentet påminner om att kriterium 
två i den gemensamma ståndpunkten 
944/2008/Gusp föreskriver att 
medlemsstaterna ska behandla varje 
ansökan om vapenexportlicens med 
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beaktande av bestämmelselandets respekt 
för de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet beklagar djupt de många fall 
av bristande respekt från 
medlemsstaternas sida avseende detta 
kriterium under referensperioden. 
Parlamentet efterlyser en reform av 
bedömningsprocessen för 
vapenexportprojekt, särskilt genom 
införande av en riskbedömning på 
grundval av den allmänna situationen i 
landet, så att försiktighetsprincipen kan 
införas. Parlamentet rekommenderar 
även att diskussioner inleds om att 
utvidga kriterium två till att omfatta 
indikatorer för demokratisk 
samhällsstyrning, vilket skulle kunna 
bidra till att ytterligare skydd mot 
oavsedda negativa konsekvenser av 
vapenexport inrättas. Parlamentet 
vidhåller att medlemsstaterna måste skapa 
full insyn i och regelbundet rapportera 
om sina vapenöverföringar. Parlamentet 
begär i detta avseende att de åtta 
kriterierna i den gemensamma 
ståndpunkten omvandlas till verkställbar 
EU-lagstiftning genom en ny förordning 
liknande den befintliga förordningen om 
produkter med dubbla 
användningsområden.

Or. en

Ändringsförslag 347
Leopoldo López Gil

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att strikt följa 
bestämmelserna i artikel 7 i FN:s 
vapenhandelsfördrag om export och 
bedömning av export och i Europeiska 
unionens uppförandekod för vapenexport, 

31. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att strikt följa 
bestämmelserna i artikel 7 i FN:s 
vapenhandelsfördrag om export och 
bedömning av export och i Europeiska 
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genom att vägra all överföring av vapen 
som skulle medföra en risk för att den 
importerande staten begår eller 
underlättar allvarliga kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna eller 
internationell humanitär rätt.

unionens uppförandekod för vapenexport.

Or. es

Ändringsförslag 348
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att strikt följa 
bestämmelserna i artikel 7 i FN:s 
vapenhandelsfördrag om export och 
bedömning av export och i Europeiska 
unionens uppförandekod för vapenexport, 
genom att vägra all överföring av vapen 
som skulle medföra en risk för att den 
importerande staten begår eller underlättar 
allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna eller internationell humanitär 
rätt.

31. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att strikt följa 
bestämmelserna i artikel 7 i FN:s 
vapenhandelsfördrag om export och 
bedömning av export och i Europeiska 
unionens uppförandekod för vapenexport, 
genom att vägra all överföring av vapen, 
övervakningsutrustning och 
underrättelseutrustning som skulle 
medföra en risk för att den importerande 
staten begår eller underlättar allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
eller internationell humanitär rätt. 
Parlamentet betonar att några av EU:s 
medlemsstater hör till de största 
vapenexportörerna i världen, och anser 
att det är nödvändigt att tillämpa och 
stärka internationella normer för 
vapenförsäljning för att förhindra att 
någon EU-medlemsstat eller något 
europeiskt företag direkt eller indirekt 
medverkar till en upptrappning av våld 
och finansieringen av arméer eller 
grupper som är inblandade i 
människorättskränkningar. Parlamentet 
motsätter sig kraftigt en eventuell ny 
inriktning på Gusp i riktning mot en 
ytterligare militarisering som leder till ett 
exklusivt starkare NATO, och anser att 
EU:s politik enbart ska vara inriktad på 
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fred och konfliktlösning.

Or. en

Ändringsförslag 349
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att strikt följa 
bestämmelserna i artikel 7 i FN:s 
vapenhandelsfördrag om export och 
bedömning av export och i Europeiska 
unionens uppförandekod för vapenexport, 
genom att vägra all överföring av vapen 
som skulle medföra en risk för att den 
importerande staten begår eller underlättar 
allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna eller internationell humanitär 
rätt.

31. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att strikt följa 
bestämmelserna i artikel 7 i FN:s 
vapenhandelsfördrag om export och 
bedömning av export och i Europeiska 
unionens uppförandekod för vapenexport, 
genom att vägra all överföring av vapen 
som skulle medföra en risk för att den 
importerande staten eller icke-statliga 
aktörer begår eller underlättar allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
eller internationell humanitär rätt.

Or. en

Ändringsförslag 350
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att strikt följa 
bestämmelserna i artikel 7 i FN:s 
vapenhandelsfördrag om export och 
bedömning av export och i Europeiska 
unionens uppförandekod för vapenexport, 
genom att vägra all överföring av vapen 
som skulle medföra en risk för att den 
importerande staten begår eller underlättar 
allvarliga kränkningar av de mänskliga 

31. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att strikt följa 
bestämmelserna i artikel 7 i FN:s 
vapenhandelsfördrag om export och 
bedömning av export och i Europeiska 
unionens uppförandekod för vapenexport, 
genom att vägra all överföring av vapen 
som skulle medföra en risk för att den 
importerande staten begår eller underlättar 
allvarliga kränkningar av de mänskliga 
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rättigheterna eller internationell humanitär 
rätt.

rättigheterna eller internationell humanitär 
rätt, även i samband med den europeiska 
fredsfaciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 351
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet uppmanar 
EU:s medlemsstater att ta fram en pelare 
för mänskliga rättigheter inom ramen för 
den europeiska fredsfaciliteten, i syfte att 
stärka det civila samhället genom att 
säkerställa hållbar finansiering och 
hållbart stöd, inbegripet program med ett 
robust inslag av mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstatlighet och med 
medel som anslås specifikt för stöd till 
människorättsförsvarare i egenskap av 
nyckelaktörer i fredsbyggandet. 
Parlamentet är bekymrat över att den 
europeiska fredsfaciliteten, i sin 
föreslagna form, inte innehåller lämpliga 
skyddsåtgärder för att säkerställa att 
facilitetens verksamhet utförs i enlighet 
med EU:s och medlemsstaternas 
människorättsskyldigheter. Parlamentet 
uttrycker särskild oro över verksamheten 
”utbilda och utrusta” som innebär 
överföring av vapen till partnerländer 
utan nödvändiga skyddsåtgärder som 
säkerställer att de lever upp till 
internationell människorättslagstiftning. 
Parlamentet uppmanar EU:s 
medlemsstater att införa skyddsåtgärder 
för mänskliga rättigheter i den framtida 
europeiska fredsfaciliteten, inbegripet 
obligatorisk efterlevnad av en robust 
politisk ram om försvar och säkerhet för 
tillbörlig aktsamhet avseende de 
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mänskliga rättigheterna, inspirerad av 
FN:s politik för tillbörlig aktsamhet 
avseende de mänskliga rättigheterna, 
samt genomförande av en obligatorisk 
konsekvensbedömning av de mänskliga 
rättigheterna i nära samarbete med lokala 
och internationella civilsamhällen, och 
inrättande av en oberoende 
klagomålsmekanism för att ge berörda 
medborgare och lokala parter effektiv 
tillgång till rättslig prövning för brott som 
har begåtts med utrustning som har 
överförts till europeiska fredsfaciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 352
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter 
inom ramen för sitt mandat. Parlamentet 
anser att angreppen mot ICC är djupt 
beklagliga och fördömer i slutändan de 
enskilda, oacceptabla sanktioner som 
Förenta staterna har ålagt dess personal, 
särskilt ICC:s chefsåklagare. Parlamentet 
betonar att ICC är den enda 
internationella institution som har 
möjlighet att lagföra några av världens 
mest fruktansvärda brott och försvara 
offer för vilka inga andra rättsliga 
utvägar står till buds. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den 
internationella straffrättens tillämpning. 

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
stöd för Internationella brottmålsdomstolen 
(ICC).
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Parlamentet upprepar sin 
rekommendation om inrättande av ett 
europeiskt observationsorgan för 
förebyggande åtgärder, 
ansvarsutkrävande och bekämpande av 
straffrihet.

Or. en

Ändringsförslag 353
Bert-Jan Ruissen

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser 
att angreppen mot ICC är djupt 
beklagliga och fördömer i slutändan de 
enskilda, oacceptabla sanktioner som 
Förenta staterna har ålagt dess personal, 
särskilt ICC:s chefsåklagare. Parlamentet 
betonar att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 
några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning. Parlamentet 
upprepar sin rekommendation om 
inrättande av ett europeiskt 
observationsorgan för förebyggande 
åtgärder, ansvarsutkrävande och 
bekämpande av straffrihet.

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
stöd för Internationella brottmålsdomstolen 
(ICC) och uppmanar de stater som är parter 
i Romstadgan att fortsätta att förse 
Internationella brottmålsdomstolen med 
tillräckliga ekonomiska resurser för att den 
ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat och sin nuvarande 
kapacitet. Parlamentet uttrycker sin oro 
över den nuvarande obalansen mellan 
domstolens höga kostnader och den låga 
graden av framgångsrika fall. Parlamentet 
betonar att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 
några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds, men 
rekommenderar att ICC i sin 
urvalsprocess bör fokusera på fall där den 
faktiskt kan göra skillnad i stället för att 
jaga fullt fungerande demokratier med 
starka rättssystem. Parlamentet betonar 
att ICC bör undvika att ta upp fall med 
mycket tveksamma rättsliga och faktiska 
grunder där sannolikheten för att inleda 
rättsprocesser är minimal, eftersom detta 
kan äventyra ansträngningar att uppnå 
allmän rättvisa samt brottmålsdomstolens 
trovärdighet och framtid. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
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oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning. Parlamentet 
upprepar sin rekommendation om 
inrättande av ett europeiskt 
observationsorgan för förebyggande 
åtgärder, ansvarsutkrävande och 
bekämpande av straffrihet.

Or. en

Ändringsförslag 354
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är djupt beklagliga och 
fördömer i slutändan de enskilda, 
oacceptabla sanktioner som Förenta 
staterna har ålagt dess personal, särskilt 
ICC:s chefsåklagare. Parlamentet betonar 
att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 
några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning. Parlamentet 
upprepar sin rekommendation om 
inrättande av ett europeiskt 
observationsorgan för förebyggande 
åtgärder, ansvarsutkrävande och 
bekämpande av straffrihet.

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är djupt 
beklagliga. Parlamentet uppmanar ICC 
att fortsätta sitt arbete med opartiskhet 
och oberoende och även skydda religiösa 
minoriteter, som enligt dess stadgar är 
offer för massövergrepp. Parlamentet 
betonar att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 
några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning. Parlamentet 
upprepar sin rekommendation om 
inrättande av ett europeiskt 
observationsorgan för förebyggande 
åtgärder, ansvarsutkrävande och 
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bekämpande av straffrihet.

Or. en

Ändringsförslag 355
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är djupt beklagliga och 
fördömer i slutändan de enskilda, 
oacceptabla sanktioner som Förenta 
staterna har ålagt dess personal, särskilt 
ICC:s chefsåklagare. Parlamentet betonar 
att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 
några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning. Parlamentet 
upprepar sin rekommendation om 
inrättande av ett europeiskt 
observationsorgan för förebyggande 
åtgärder, ansvarsutkrävande och 
bekämpande av straffrihet.

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är djupt beklagliga. 
Parlamentet betonar att ICC är den enda 
internationella institution som har 
möjlighet att lagföra några av världens 
mest fruktansvärda brott och försvara offer 
för vilka inga andra rättsliga utvägar står 
till buds. Parlamentet uppmanar EU att 
fortsatt skydda ICC:s oberoende och 
opartiskhet mot angrepp som syftar till att 
hindra den internationella straffrättens 
tillämpning. Parlamentet upprepar sin 
rekommendation om inrättande av ett 
europeiskt observationsorgan för 
förebyggande åtgärder, ansvarsutkrävande 
och bekämpande av straffrihet.

Or. en

Ändringsförslag 356
Isabel Wiseler-Lima
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Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är djupt beklagliga och 
fördömer i slutändan de enskilda, 
oacceptabla sanktioner som Förenta 
staterna har ålagt dess personal, särskilt 
ICC:s chefsåklagare. Parlamentet betonar 
att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 
några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning. Parlamentet 
upprepar sin rekommendation om 
inrättande av ett europeiskt 
observationsorgan för förebyggande 
åtgärder, ansvarsutkrävande och 
bekämpande av straffrihet.

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är djupt beklagliga och 
fördömer i slutändan de enskilda, 
oacceptabla sanktioner som har ålagts, 
särskilt ICC:s chefsåklagare. Parlamentet 
betonar att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 
några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning.

Or. en

Ändringsförslag 357
Gheorghe-Vlad Nistor

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
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förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är djupt beklagliga och 
fördömer i slutändan de enskilda, 
oacceptabla sanktioner som Förenta 
staterna har ålagt dess personal, särskilt 
ICC:s chefsåklagare. Parlamentet betonar 
att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 
några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning. Parlamentet 
upprepar sin rekommendation om 
inrättande av ett europeiskt 
observationsorgan för förebyggande 
åtgärder, ansvarsutkrävande och 
bekämpande av straffrihet.

förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är beklagliga och 
fördömer de enskilda sanktioner som 
Förenta staterna har ålagt dess personal, 
särskilt ICC:s chefsåklagare. Parlamentet 
betonar att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 
några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning. Parlamentet 
upprepar sin rekommendation om 
inrättande av ett europeiskt 
observationsorgan för förebyggande 
åtgärder, ansvarsutkrävande och 
bekämpande av straffrihet.

Or. en

Ändringsförslag 358
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är djupt beklagliga och 
fördömer i slutändan de enskilda, 
oacceptabla sanktioner som Förenta 
staterna har ålagt dess personal, särskilt 

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är djupt beklagliga och 
fördömer i slutändan de enskilda, 
oacceptabla sanktioner som Förenta 
staterna har ålagt dess personal, särskilt 
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ICC:s chefsåklagare. Parlamentet betonar 
att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 
några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning. Parlamentet 
upprepar sin rekommendation om 
inrättande av ett europeiskt 
observationsorgan för förebyggande 
åtgärder, ansvarsutkrävande och 
bekämpande av straffrihet.

ICC:s chefsåklagare. Parlamentet betonar 
att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 
några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet 
uppmanar EU och alla medlemsstaterna 
att fortsatt skydda ICC:s oberoende och 
opartiskhet mot angrepp som syftar till att 
hindra den internationella straffrättens 
tillämpning. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att bidra till kampen 
mot internationell brottslighet genom att 
utarbeta ett ambitiöst program för att 
bygga upp kapaciteten i medlemsstaterna 
men även i tredjeländer, så att de kan 
tillämpa principen om universell 
jurisdiktion i sina nationella rättssystem.

Or. en

Ändringsförslag 359
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är djupt beklagliga och 
fördömer i slutändan de enskilda, 
oacceptabla sanktioner som Förenta 
staterna har ålagt dess personal, särskilt 
ICC:s chefsåklagare. Parlamentet betonar 
att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 
några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet 

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är djupt beklagliga och 
fördömer i slutändan de enskilda, 
oacceptabla sanktioner som Förenta 
staterna har ålagt dess personal, särskilt 
ICC:s åklagare, och uppmanar 
medlemsstaterna att vidta konkreta 
åtgärder för att undanröja dessa 
sanktioner och stödja de som påverkas av 
dem. Parlamentet betonar att ICC är den 
enda internationella institution som har 
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uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning. Parlamentet 
upprepar sin rekommendation om 
inrättande av ett europeiskt 
observationsorgan för förebyggande 
åtgärder, ansvarsutkrävande och 
bekämpande av straffrihet.

möjlighet att lagföra några av världens 
mest fruktansvärda brott och försvara offer 
för vilka inga andra rättsliga utvägar står 
till buds. Parlamentet erkänner de 
oberoende expertbedömarnas arbete, vars 
uppgift är att finna områden för reformer, 
och uppmanar ICC att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att förbättra sin 
prestation, ändamålsenlighet och sina 
positiva effekter, särskilt för samhällen 
och offer som påverkas av dess arbete. 
Parlamentet uppmanar EU att fortsatt 
skydda ICC:s oberoende och opartiskhet 
mot angrepp som syftar till att hindra den 
internationella straffrättens tillämpning. 
Parlamentet upprepar sin rekommendation 
om inrättande av ett europeiskt 
observationsorgan för förebyggande 
åtgärder, ansvarsutkrävande och 
bekämpande av straffrihet.

Or. en

Ändringsförslag 360
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är djupt beklagliga och 
fördömer i slutändan de enskilda, 
oacceptabla sanktioner som Förenta 
staterna har ålagt dess personal, särskilt 
ICC:s chefsåklagare. Parlamentet betonar 
att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är djupt beklagliga och 
fördömer i slutändan de enskilda, 
oacceptabla sanktioner som Förenta 
staterna har ålagt dess personal, särskilt 
ICC:s chefsåklagare. Parlamentet betonar 
att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 
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några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning. Parlamentet 
upprepar sin rekommendation om 
inrättande av ett europeiskt 
observationsorgan för förebyggande 
åtgärder, ansvarsutkrävande och 
bekämpande av straffrihet.

några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning. Parlamentet 
upprepar sin rekommendation om 
inrättande av ett europeiskt 
observationsorgan för förebyggande 
åtgärder, ansvarsutkrävande och 
bekämpande av straffrihet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
utrikestjänsten att undersöka olika 
metoder och presentera nya verktyg för att 
hjälpa dem som utsatts för brott mot den 
internationella människorätten och 
humanitära rätten att få tillgång till 
internationell rättvisa och rättslig 
prövning och upprättelse, bland annat 
genom att bygga upp kapaciteten i länder 
utanför EU så att de kan tillämpa 
principen om universell jurisdiktion i sina 
nationella rättssystem.

Or. en

Ändringsförslag 361
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är djupt beklagliga och 
fördömer i slutändan de enskilda, 
oacceptabla sanktioner som Förenta 
staterna har ålagt dess personal, särskilt 

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är djupt beklagliga och 
fördömer i slutändan de enskilda, 
oacceptabla sanktioner som Förenta 
staterna har ålagt dess personal, särskilt 
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ICC:s chefsåklagare. Parlamentet betonar 
att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 
några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning. Parlamentet 
upprepar sin rekommendation om 
inrättande av ett europeiskt 
observationsorgan för förebyggande 
åtgärder, ansvarsutkrävande och 
bekämpande av straffrihet.

ICC:s chefsåklagare. Parlamentet betonar 
att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 
några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning. Parlamentet 
upprepar sin rekommendation om 
inrättande av ett europeiskt 
observationsorgan för förebyggande 
åtgärder, ansvarsutkrävande och 
bekämpande av straffrihet. Parlamentet 
upprepar sin uppmaning till vice 
ordföranden/den höga representanten att 
utse en särskild representant för EU med 
ansvar för internationell humanitär rätt 
och internationell rättskipning och med 
mandat att främja, integrera och 
företräda EU:s åtagande att bekämpa 
straffrihet.

Or. en

Ändringsförslag 362
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är djupt beklagliga och 
fördömer i slutändan de enskilda, 
oacceptabla sanktioner som Förenta 
staterna har ålagt dess personal, särskilt 

32. Europaparlamentet bekräftar sitt 
orubbliga stöd för Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och uppmanar 
de stater som är parter i Romstadgan att 
förse Internationella brottmålsdomstolen 
med adekvata ekonomiska resurser för att 
den ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
ramen för sitt mandat. Parlamentet anser att 
angreppen mot ICC är djupt beklagliga och 
fördömer i slutändan de enskilda, 
oacceptabla sanktioner som Förenta 
staterna har ålagt dess personal, särskilt 
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ICC:s chefsåklagare. Parlamentet betonar 
att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 
några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning. Parlamentet 
upprepar sin rekommendation om 
inrättande av ett europeiskt 
observationsorgan för förebyggande 
åtgärder, ansvarsutkrävande och 
bekämpande av straffrihet.

ICC:s chefsåklagare. Parlamentet betonar 
att ICC är den enda internationella 
institution som har möjlighet att lagföra 
några av världens mest fruktansvärda brott 
och försvara offer för vilka inga andra 
rättsliga utvägar står till buds. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt skydda ICC:s 
oberoende och opartiskhet mot angrepp 
som syftar till att hindra den internationella 
straffrättens tillämpning. Parlamentet 
upprepar sin rekommendation om 
inrättande av ett europeiskt 
observationsorgan för förebyggande 
åtgärder, ansvarsutkrävande och 
bekämpande av straffrihet. Parlamentet 
uppmanar EU:s medlemsstater och EU:s 
nätverk mot folkmord att stödja FN:s 
utredningsgrupp i arbetet med att samla 
in, bevara och lagra bevis på brott som för 
närvarade begås eller som precis har 
begåtts så att de inte går förlorade.

Or. en

Ändringsförslag 363
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 32a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

32a. Europaparlamentet uppmanar EU 
och dess medlemsstater att uppmuntra 
alla FN-medlemmar att ratificera och 
genomföra Romstadgan för 
Internationella brottmålsdomstolen. 
Parlamentet uppmanar de som 
undertecknat Romstadgan för 
Internationella brottmålsdomstolen att 
samarbeta med ICC.

Or. en

Ändringsförslag 364
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Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 32b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

32b. Europaparlamentet betonar 
kvinnors betydelsefulla roll i 
förebyggandet och lösandet av konflikter, 
i fredsbevarande insatser, humanitärt 
bistånd och återuppbyggnad efter 
konflikter samt i främjandet av mänskliga 
rättigheter och demokratiska reformer.

Or. en

Ändringsförslag 365
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet välkomnar FN:s 
säkerhetsråds resolution 2467 om 
konfliktrelaterat sexuellt våld och alla 
därmed sammanhängande resolutioner från 
FN:s säkerhetsråd, med början i FN:s 
säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet, där det bekräftas att 
FN:s säkerhetsråd åtagit sig att förhindra 
att sexuellt våld används som en taktik 
inom krigföring och terrorism genom att 
använda alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet sanktioner och 
andra riktade åtgärder mot ständiga 
förövare. Parlamentet välkomnar dessutom 
att FN den 30 oktober 2019 inrättade en 
global fond för överlevande efter 
konfliktrelaterat sexuellt våld, som syftar 
till att hjälpa offren att få tillgång till 
ersättning.

33. Europaparlamentet välkomnar FN:s 
säkerhetsråds resolution 2467 om 
konfliktrelaterat sexuellt våld och alla 
därmed sammanhängande resolutioner från 
FN:s säkerhetsråd, med början i FN:s 
säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet, där det bekräftas att 
FN:s säkerhetsråd åtagit sig att förhindra 
att sexuellt våld används som en taktik 
inom krigföring och terrorism genom att 
använda alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet sanktioner och 
andra riktade åtgärder mot förövare. 
Parlamentet betonar behovet av att 
säkerställa att allt nödvändigt och säkert 
medicinskt och psykologiskt stöd och 
tjänster tillhandahålls kvinnor som fallit 
offer för våldtäkt under krig, inklusive 
säker abort, i enlighet med internationell 
humanitär rätt. Parlamentet välkomnar 
dessutom att FN den 30 oktober 2019 
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inrättade en global fond för överlevande 
efter konfliktrelaterat sexuellt våld, som 
syftar till att hjälpa offren att få tillgång till 
ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 366
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet välkomnar FN:s 
säkerhetsråds resolution 2467 om 
konfliktrelaterat sexuellt våld och alla 
därmed sammanhängande resolutioner från 
FN:s säkerhetsråd, med början i FN:s 
säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet, där det bekräftas att 
FN:s säkerhetsråd åtagit sig att förhindra 
att sexuellt våld används som en taktik 
inom krigföring och terrorism genom att 
använda alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet sanktioner och 
andra riktade åtgärder mot ständiga 
förövare. Parlamentet välkomnar dessutom 
att FN den 30 oktober 2019 inrättade en 
global fond för överlevande efter 
konfliktrelaterat sexuellt våld, som syftar 
till att hjälpa offren att få tillgång till 
ersättning.

33. Europaparlamentet välkomnar FN:s 
säkerhetsråds resolution 2467 om 
konfliktrelaterat sexuellt våld och alla 
därmed sammanhängande resolutioner från 
FN:s säkerhetsråd, med början i FN:s 
säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet, där det bekräftas att 
FN:s säkerhetsråd åtagit sig att förhindra 
att sexuellt våld används som en taktik 
inom krigföring och terrorism genom att 
använda alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet sanktioner och 
andra riktade åtgärder mot ständiga 
förövare och uppmanar EU att bekämpa 
straffrihet för kränkningar av sexuella 
och reproduktiva rättigheter i 
konfliktsituationer och stödja kvinnors 
och flickors rätt till sanning, effektiva 
rättsmedel och upprättelse för 
kränkningar av dessa rättigheter samt 
tillgång till nödvändiga vårdtjänster för 
sexuell och reproduktiv hälsa för alla 
kvinnor och flickor som påverkas av 
konflikter. Parlamentet välkomnar 
dessutom att FN den 30 oktober 2019 
inrättade en global fond för överlevande 
efter konfliktrelaterat sexuellt våld, som 
syftar till att hjälpa offren att få tillgång till 
ersättning.

Or. en
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Ändringsförslag 367
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet välkomnar FN:s 
säkerhetsråds resolution 2467 om 
konfliktrelaterat sexuellt våld och alla 
därmed sammanhängande resolutioner från 
FN:s säkerhetsråd, med början i FN:s 
säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet, där det bekräftas att 
FN:s säkerhetsråd åtagit sig att förhindra 
att sexuellt våld används som en taktik 
inom krigföring och terrorism genom att 
använda alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet sanktioner och 
andra riktade åtgärder mot ständiga 
förövare. Parlamentet välkomnar dessutom 
att FN den 30 oktober 2019 inrättade en 
global fond för överlevande efter 
konfliktrelaterat sexuellt våld, som syftar 
till att hjälpa offren att få tillgång till 
ersättning.

33. Europaparlamentet välkomnar FN:s 
säkerhetsråds resolution 2467 om 
konfliktrelaterat sexuellt våld och alla 
därmed sammanhängande resolutioner från 
FN:s säkerhetsråd, med början i FN:s 
säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet, där det bekräftas att 
FN:s säkerhetsråd åtagit sig att förhindra 
att sexuellt våld används som en taktik 
inom krigföring och terrorism genom att 
använda alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet sanktioner och 
andra riktade åtgärder mot ständiga 
förövare och uppmanar EU att bekämpa 
straffrihet för kränkningar av sexuella 
och reproduktiva rättigheter i 
konfliktsituationer och stödja kvinnors 
och flickors rätt till sanning, effektiva 
rättsmedel och upprättelse för 
kränkningar av dessa rättigheter samt 
tillgång till nödvändiga vårdtjänster för 
sexuell och reproduktiv hälsa för alla 
kvinnor och flickor som påverkas av 
konflikter. Parlamentet välkomnar 
dessutom att FN den 30 oktober 2019 
inrättade en global fond för överlevande 
efter konfliktrelaterat sexuellt våld, som 
syftar till att hjälpa offren att få tillgång till 
ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 368
Urmas Paet

Förslag till resolution
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Punkt 33a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

33a. Europaparlamentet betonar 
sambandet mellan 
människorättskränkningar och den 
utbredda straffriheten samt å andra sidan 
det bristande ansvarstagandet i regioner 
och länder som ödelagts av konflikter 
eller som präglas av politiskt motiverade 
hot, diskriminering, trakasserier och 
övergrepp, bortföranden, polisvåld, 
godtyckliga gripanden, fall av tortyr och 
mord. Parlamentet uppmanar 
världssamfundet att stödja åtgärder som 
syftar till att bekämpa straffrihet och 
främja ansvarsutkrävande.

Or. en

Ändringsförslag 369
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 33a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

33a. Europaparlamentet betonar 
sambandet mellan 
människorättskränkningar och den 
utbredda straffriheten samt å andra sidan 
det bristande ansvarstagandet. 
Parlamentet uppmanar EU att stödja 
åtgärder som syftar till att bekämpa 
straffrihet och främja ansvarsutkrävande, 
särskilt i de regioner där straffriheten 
belönar dem som bär det största ansvaret 
och gör offren maktlösa.

Or. en

Ändringsförslag 370
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino
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Förslag till resolution
Punkt 33a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

33a. Europaparlamentet betonar 
sambandet mellan 
människorättskränkningar och den 
utbredda straffriheten samt å andra sidan 
det bristande ansvarstagandet i regioner 
som påverkats av konflikter eller som 
präglas av hot, diskriminering, och 
politiskt våld, godtyckliga gripanden, fall 
av tortyr. Parlamentet uppmanar 
världssamfundet att stödja åtgärder för att 
bekämpa straffrihet och främja 
ansvarsutkrävande.

Or. en

Ändringsförslag 371
Milan Uhrík

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet vill att en 
global EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner ska antas 
och genomföras som en väsentlig del av 
EU:s befintliga verktygslåda för 
mänskliga rättigheter och utrikespolitik 
med syftet att stärka EU:s roll som global 
aktör på människorättsområdet och 
möjliggöra riktade sanktioner mot 
enskilda personer ansvariga för eller 
delaktiga i allvarliga kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
betonar vikten av att anslå tillräckliga 
resurser för att möjliggöra ett effektivt 
genomförande av den. Parlamentet vill att 
det på EU-nivå ska inrättas en rådgivande 
kommitté med medverkan av parlamentet.

utgår
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Or. sk

Ändringsförslag 372
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet vill att en 
global EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner ska antas 
och genomföras som en väsentlig del av 
EU:s befintliga verktygslåda för 
mänskliga rättigheter och utrikespolitik 
med syftet att stärka EU:s roll som global 
aktör på människorättsområdet och 
möjliggöra riktade sanktioner mot 
enskilda personer ansvariga för eller 
delaktiga i allvarliga kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
betonar vikten av att anslå tillräckliga 
resurser för att möjliggöra ett effektivt 
genomförande av den. Parlamentet vill att 
det på EU-nivå ska inrättas en rådgivande 
kommitté med medverkan av parlamentet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 373
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet vill att en 
global EU-mekanism för 
människorättsliga sanktioner ska antas 
och genomföras som en väsentlig del av 
EU:s befintliga verktygslåda för 
mänskliga rättigheter och utrikespolitik 

34. Europaparlamentet anser att alla 
typer av sanktioner får stora konsekvenser 
för människor i flera sektorer.
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med syftet att stärka EU:s roll som global 
aktör på människorättsområdet och 
möjliggöra riktade sanktioner mot 
enskilda personer ansvariga för eller 
delaktiga i allvarliga kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
betonar vikten av att anslå tillräckliga 
resurser för att möjliggöra ett effektivt 
genomförande av den. Parlamentet vill att 
det på EU-nivå ska inrättas en rådgivande 
kommitté med medverkan av parlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 374
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet vill att en global 
EU-mekanism för människorättsliga 
sanktioner ska antas och genomföras som 
en väsentlig del av EU:s befintliga 
verktygslåda för mänskliga rättigheter och 
utrikespolitik med syftet att stärka EU:s 
roll som global aktör på 
människorättsområdet och möjliggöra 
riktade sanktioner mot enskilda personer 
ansvariga för eller delaktiga i allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet betonar vikten av att anslå 
tillräckliga resurser för att möjliggöra ett 
effektivt genomförande av den. 
Parlamentet vill att det på EU-nivå ska 
inrättas en rådgivande kommitté med 
medverkan av parlamentet.

34. Europaparlamentet vill att en global 
EU-mekanism för människorättsliga 
sanktioner ska antas och genomföras som 
en väsentlig del av EU:s befintliga 
verktygslåda för mänskliga rättigheter och 
utrikespolitik med syftet att stärka EU:s 
roll som global aktör på 
människorättsområdet och möjliggöra 
riktade sanktioner mot enskilda personer 
ansvariga för eller delaktiga i allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet vill att det på EU-nivå ska 
inrättas en rådgivande kommitté med 
medverkan av parlamentet. Parlamentet 
betonar vikten av en metod baserad på 
strukturerad dialog i skyddandet och 
upprätthållandet av mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 375
Petras Auštrevičius, Frédérique Ries



PE659.051v01-00 42/189 AM\1216306SV.docx

SV

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet vill att en global 
EU-mekanism för människorättsliga 
sanktioner ska antas och genomföras som 
en väsentlig del av EU:s befintliga 
verktygslåda för mänskliga rättigheter och 
utrikespolitik med syftet att stärka EU:s 
roll som global aktör på 
människorättsområdet och möjliggöra 
riktade sanktioner mot enskilda personer 
ansvariga för eller delaktiga i allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet betonar vikten av att anslå 
tillräckliga resurser för att möjliggöra ett 
effektivt genomförande av den. 
Parlamentet vill att det på EU-nivå ska 
inrättas en rådgivande kommitté med 
medverkan av parlamentet.

34. Europaparlamentet vill att en global 
EU-mekanism för människorättsliga 
sanktioner, den europeiska 
Magnitskijlagen, ska antas och 
genomföras som en väsentlig del av EU:s 
befintliga verktygslåda för mänskliga 
rättigheter och utrikespolitik med syftet att 
stärka EU:s roll som global aktör på 
människorättsområdet och möjliggöra 
riktade sanktioner mot enskilda personer 
ansvariga för eller delaktiga i allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, 
inbegripet korruptionsbrott. Parlamentet 
betonar vikten av att anslå tillräckliga 
resurser för att möjliggöra ett effektivt 
genomförande av den. Parlamentet vill att 
det på EU-nivå ska inrättas en rådgivande 
kommitté med medverkan av parlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 376
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet vill att en global 
EU-mekanism för människorättsliga 
sanktioner ska antas och genomföras som 
en väsentlig del av EU:s befintliga 
verktygslåda för mänskliga rättigheter och 
utrikespolitik med syftet att stärka EU:s 
roll som global aktör på 
människorättsområdet och möjliggöra 
riktade sanktioner mot enskilda personer 
ansvariga för eller delaktiga i allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet betonar vikten av att anslå 

34. Europaparlamentet vill att en global 
EU-mekanism för människorättsliga 
sanktioner eller en Magnitskijlag för EU 
ska antas och genomföras som en väsentlig 
del av EU:s befintliga verktygslåda för 
mänskliga rättigheter och utrikespolitik 
med syftet att stärka EU:s roll som global 
aktör på människorättsområdet och 
möjliggöra riktade sanktioner mot enskilda 
personer ansvariga för eller delaktiga i 
allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet betonar vikten 



AM\1216306SV.docx 43/189 PE659.051v01-00

SV

tillräckliga resurser för att möjliggöra ett 
effektivt genomförande av den. 
Parlamentet vill att det på EU-nivå ska 
inrättas en rådgivande kommitté med 
medverkan av parlamentet.

av att anslå tillräckliga resurser för att 
möjliggöra ett effektivt och snabbt 
genomförande av den. Parlamentet vill att 
det på EU-nivå ska inrättas en rådgivande 
kommitté med medverkan av parlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 377
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet vill att en global 
EU-mekanism för människorättsliga 
sanktioner ska antas och genomföras som 
en väsentlig del av EU:s befintliga 
verktygslåda för mänskliga rättigheter och 
utrikespolitik med syftet att stärka EU:s 
roll som global aktör på 
människorättsområdet och möjliggöra 
riktade sanktioner mot enskilda personer 
ansvariga för eller delaktiga i allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet betonar vikten av att anslå 
tillräckliga resurser för att möjliggöra ett 
effektivt genomförande av den. 
Parlamentet vill att det på EU-nivå ska 
inrättas en rådgivande kommitté med 
medverkan av parlamentet.

34. Europaparlamentet vill att en global 
EU-mekanism för människorättsliga 
sanktioner, den så kallade 
Magnitskijlagen för EU, ska antas och 
genomföras som en väsentlig del av EU:s 
befintliga verktygslåda för mänskliga 
rättigheter och utrikespolitik med syftet att 
stärka EU:s roll som global aktör på 
människorättsområdet och möjliggöra 
riktade sanktioner mot enskilda personer 
ansvariga för eller delaktiga i allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet betonar vikten av att anslå 
tillräckliga resurser för att möjliggöra ett 
effektivt genomförande av den. 
Parlamentet vill att det på EU-nivå ska 
inrättas en rådgivande kommitté med 
medverkan av parlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 378
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag
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34. Europaparlamentet vill att en global 
EU-mekanism för människorättsliga 
sanktioner ska antas och genomföras som 
en väsentlig del av EU:s befintliga 
verktygslåda för mänskliga rättigheter och 
utrikespolitik med syftet att stärka EU:s 
roll som global aktör på 
människorättsområdet och möjliggöra 
riktade sanktioner mot enskilda personer 
ansvariga för eller delaktiga i allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet betonar vikten av att anslå 
tillräckliga resurser för att möjliggöra ett 
effektivt genomförande av den. 
Parlamentet vill att det på EU-nivå ska 
inrättas en rådgivande kommitté med 
medverkan av parlamentet.

34. Europaparlamentet vill att en global 
EU-mekanism för människorättsliga 
sanktioner (en så kallad Magnitskijlag) 
ska antas och genomföras som en väsentlig 
del av EU:s befintliga verktygslåda för 
mänskliga rättigheter och utrikespolitik 
med syftet att stärka EU:s roll som global 
aktör på människorättsområdet och 
möjliggöra riktade sanktioner mot enskilda 
personer ansvariga för eller delaktiga i 
allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 379
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet vill att en global 
EU-mekanism för människorättsliga 
sanktioner ska antas och genomföras som 
en väsentlig del av EU:s befintliga 
verktygslåda för mänskliga rättigheter och 
utrikespolitik med syftet att stärka EU:s 
roll som global aktör på 
människorättsområdet och möjliggöra 
riktade sanktioner mot enskilda personer 
ansvariga för eller delaktiga i allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet betonar vikten av att anslå 
tillräckliga resurser för att möjliggöra ett 
effektivt genomförande av den. 
Parlamentet vill att det på EU-nivå ska 
inrättas en rådgivande kommitté med 
medverkan av parlamentet.

34. Europaparlamentet vill att en global 
EU-mekanism för människorättsliga 
sanktioner ska antas och genomföras som 
en väsentlig del av EU:s befintliga 
verktygslåda för mänskliga rättigheter och 
utrikespolitik med syftet att stärka EU:s 
roll som global aktör på 
människorättsområdet och möjliggöra 
riktade sanktioner mot enskilda personer 
ansvariga för eller delaktiga i allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet betonar vikten av att detta 
system följer EU:s mekanism för rättslig 
prövning. Parlamentet understryker 
nödvändigheten av att anslå tillräckliga 
resurser för att möjliggöra ett effektivt 
genomförande av den. Parlamentet vill att 
det på EU-nivå ska inrättas en rådgivande 
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kommitté med medverkan av parlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 380
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet vill att en global 
EU-mekanism för människorättsliga 
sanktioner ska antas och genomföras som 
en väsentlig del av EU:s befintliga 
verktygslåda för mänskliga rättigheter och 
utrikespolitik med syftet att stärka EU:s 
roll som global aktör på 
människorättsområdet och möjliggöra 
riktade sanktioner mot enskilda personer 
ansvariga för eller delaktiga i allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet betonar vikten av att anslå 
tillräckliga resurser för att möjliggöra ett 
effektivt genomförande av den. 
Parlamentet vill att det på EU-nivå ska 
inrättas en rådgivande kommitté med 
medverkan av parlamentet.

34. Europaparlamentet vill att en global 
EU-mekanism för människorättsliga 
sanktioner ska antas och genomföras som 
en väsentlig del av EU:s befintliga 
verktygslåda för mänskliga rättigheter och 
utrikespolitik med syftet att stärka EU:s 
roll som global aktör på 
människorättsområdet och möjliggöra 
riktade sanktioner mot enskilda personer 
ansvariga för eller delaktiga i allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet betonar vikten av att anslå 
tillräckliga resurser för att möjliggöra ett 
effektivt genomförande av den. 
Parlamentet vill att det på EU-nivå ska 
inrättas en rådgivande kommitté med 
medverkan av parlamentet. Parlamentet 
betonar att en sådan mekanism kommer 
att bidra till att bekämpa kränkningar av 
mänskliga rättigheter och bekämpa 
straffrihet och till att skydda 
människorättsaktivister och 
människorättsförsvarare runt om i 
världen. Parlamentet betonar också vikten 
av att EU vidtar sanktioner för mänskliga 
rättigheter på ett effektivt sätt och därför 
använder kvalificerad majoritet.

Or. en

Ändringsförslag 381
Michal Šimečka
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Förslag till resolution
Punkt 34a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

34a. Europaparlamentet fördömer 
kraftfullt alla brott mot de mänskliga 
rättigheterna i hela världen. Parlamentet 
uppmanar rådet att skyndsamt inrätta en 
självständig, flexibel och reaktiv EU-
omfattande sanktionsordning som skulle 
göra det möjligt att rikta sanktioner mot 
alla personer, stater och icke-statliga 
aktörer och andra enheter som bär 
ansvaret för eller är inblandade i grova 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och strukturell korruption. 
Parlamentet är fast övertygat om att en 
sådan ordning är en väsentlig del av EU:s 
befintliga verktyg för mänskliga 
rättigheter och utrikespolitik och skulle 
stärka EU:s roll som global aktör på 
människorättsområdet, särskilt i unionens 
kamp mot straffrihet och dess stöd till 
offer för övergrepp och till 
människorättsförsvarare runt om i 
världen.

Or. en

Ändringsförslag 382
Michal Šimečka

Förslag till resolution
Punkt 34b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

34b. Europaparlamentet noterar den 
globala Magnitskijlagen, som antogs av 
den amerikanska kongressen 2016 som en 
fortsättning på Sergei Magnitsky Rule of 
Law Accountability Act från 2012, som 
syftade till att bestraffa de personer som 
bar ansvaret för att 
antikorruptionsaktivisten och advokaten 
Sergej Magnitskij avled under häktning i 
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ett ryskt fängelse efter att ha utstått 
omänskliga förhållanden, avsiktlig 
försummelse och tortyr. Parlamentet 
välkomnar antagandet av liknande 
rättsakter i ett ökande antal länder.

Or. en

Ändringsförslag 383
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 34a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

34a. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av rådets beslut om riktade 
restriktiva åtgärder för att avskräcka från 
och reagera på cyberattacker som utgör 
ett externt hot mot EU eller dess 
medlemsländer, inklusive cyberattacker 
mot tredjeländer eller internationella 
organisationer, om dessa åtgärder anses 
nödvändiga för att målen för den 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken ska kunna uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 384
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet lovordar det 
arbete och de bidrag till kampen mot 
straffrihet som Agnès Callamard, FN:s 
särskilda rapportör om utomrättsliga, 
summariska eller godtyckliga avrättningar, 
stått för genom att utreda misstänkta fall av 
utomrättsliga mord under 2019 samtidigt 

35. Europaparlamentet lovordar det 
arbete och de bidrag till kampen mot 
straffrihet som Agnès Callamard, FN:s 
särskilda rapportör om utomrättsliga, 
summariska eller godtyckliga avrättningar, 
stått för genom att utreda misstänkta fall av 
utomrättsliga mord under 2019, bl.a. 
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som hon utsattes för hot och hotelser. mordet på journalisten Jamal Khashoggi, 
samtidigt som hon utsattes för hot och 
hotelser.

 

Or. en

Ändringsförslag 385
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 35a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

35a. Europaparlamentet påminner om 
FN:s utvärderingsrapporter om insatser 
för verkställighet och korrigerande 
åtgärder avseende sexuellt utnyttjande 
och sexuella övergrepp som begåtts av 
FN-personal och annan personal i 
fredsbevarande uppdrag. Parlamentet 
understryker behovet för FN, EU:s 
medlemsstater och EU:s GSFP-organ att 
utan dröjsmål och med största 
beslutsamhet utreda, åtala och döma all 
personal från FN, enskilda länder och EU 
som har begått sexuella våldshandlingar. 
Parlamentet påminner om behovet att 
reformera de berörda strukturerna för att 
få ett slut på straffriheten för FN:s och 
EU:s personal och att inrätta fungerande 
och transparenta mekanismer för tillsyn 
och ansvarsutkrävande. Parlamentet 
finner det oacceptabelt att rättsliga 
åtgärder avseende påstådda övergrepp i 
nuläget är helt frivilliga och är beroende 
av det land som bidrar med trupper. 
Parlamentet är övertygat om att sådana 
allvarliga brott kan minskas och 
förebyggas även genom utbildning. 
Parlamentet påminner om hur 
brådskande det är att förhindra sådana 
brott i framtiden, även för att återupprätta 
lokalbefolkningens förtroende för 
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internationell fredsbevarande verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 386
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet fördömer de fall 
av mord, godtyckliga frihetsberövanden, 
tortyr, förföljelser, trakasserier, digital 
fjärrövervakning och 
smutskastningskampanjer som 
människorättsförsvarare utsatts för. 
Parlamentet är djupt oroat över det stora 
antalet mark- och miljöaktivister bland 
människorättsförsvararna som mördades 
eller attackerades våldsamt under 2019 
efter att ha stått upp för skyddet av 
naturresurser och individers rätt att leva i 
en säker och hälsosam miljö.

36. Europaparlamentet fördömer de fall 
av mord, godtyckliga frihetsberövanden, 
tortyr, förföljelser, trakasserier, digital 
fjärrövervakning och 
smutskastningskampanjer som 
människorättsförsvarare utsatts för. 
Parlamentet är djupt oroat över det stora 
antalet mark- och miljöaktivister bland 
människorättsförsvararna som mördades 
eller attackerades våldsamt under 2019 
efter att ha stått upp för skyddet av 
naturresurser och individers rätt att leva i 
en säker och hälsosam miljö. Parlamentet 
fördömer särskilt Turkiet, som är det land 
i världen där flest journalister sitter 
fängslade och som trots detta fortsätter 
sin process för anslutning till EU, vilken 
bör avslutas utan dröjsmål.

Or. fr

Ändringsförslag 387
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen
Hannah Neumann

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet fördömer de fall 
av mord, godtyckliga frihetsberövanden, 

36. Europaparlamentet fördömer de fall 
av mord, godtyckliga frihetsberövanden, 
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tortyr, förföljelser, trakasserier, digital 
fjärrövervakning och 
smutskastningskampanjer som 
människorättsförsvarare utsatts för. 
Parlamentet är djupt oroat över det stora 
antalet mark- och miljöaktivister bland 
människorättsförsvararna som mördades 
eller attackerades våldsamt under 2019 
efter att ha stått upp för skyddet av 
naturresurser och individers rätt att leva i 
en säker och hälsosam miljö.

tortyr, förföljelser, trakasserier, hot, 
utpressning, digital fjärrövervakning och 
fysisk övervakning och 
smutskastningskampanjer som 
människorättsförsvarare utsatts för. 
Parlamentet är djupt oroat över det stora 
antalet mark- och miljöaktivister bland 
människorättsförsvararna som mördades 
eller attackerades våldsamt under 2019 
efter att ha stått upp för skyddet av 
naturresurser och individers rätt att leva i 
en säker och hälsosam miljö. Parlamentet 
uppmanar EU:s delegationer och 
medlemsstaternas representationer att 
fortsätta använda offentlig diplomati och 
démarcher för att ta upp enskilda fall med 
människorättsförsvarare och, när det är 
lämpligt, underlätta utfärdandet av 
nödvisum och ge tillfälligt skydd i 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 388
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet fördömer de fall 
av mord, godtyckliga frihetsberövanden, 
tortyr, förföljelser, trakasserier, digital 
fjärrövervakning och 
smutskastningskampanjer som 
människorättsförsvarare utsatts för. 
Parlamentet är djupt oroat över det stora 
antalet mark- och miljöaktivister bland 
människorättsförsvararna som mördades 
eller attackerades våldsamt under 2019 
efter att ha stått upp för skyddet av 
naturresurser och individers rätt att leva i 
en säker och hälsosam miljö.

36. Europaparlamentet fördömer de fall 
av mord, godtyckliga frihetsberövanden, 
tortyr, förföljelser, trakasserier, digital 
fjärrövervakning och 
smutskastningskampanjer som 
människorättsförsvarare utsatts för. 
Parlamentet är djupt oroat över det stora 
antalet mark- och miljöaktivister bland 
människorättsförsvararna som mördades 
eller attackerades våldsamt under 2019 
efter att ha stått upp för skyddet av 
naturresurser och individers rätt att leva i 
en säker och hälsosam miljö. Parlamentet 
efterlyser ett stopp för alla attacker, 
frigivande av alla de som frihetsberövats 
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på godtyckliga grunder och att de 
ansvariga ställs till svars.

Or. en

Ändringsförslag 389
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet fördömer de fall 
av mord, godtyckliga frihetsberövanden, 
tortyr, förföljelser, trakasserier, digital 
fjärrövervakning och 
smutskastningskampanjer som 
människorättsförsvarare utsatts för. 
Parlamentet är djupt oroat över det stora 
antalet mark- och miljöaktivister bland 
människorättsförsvararna som mördades 
eller attackerades våldsamt under 2019 
efter att ha stått upp för skyddet av 
naturresurser och individers rätt att leva i 
en säker och hälsosam miljö.

36. Europaparlamentet fördömer de fall 
av mord, godtyckliga frihetsberövanden, 
tortyr, förföljelser, trakasserier, digital 
fjärrövervakning och 
smutskastningskampanjer som 
människorättsförsvarare utsatts för. 
Parlamentet är djupt oroat över det stora 
antalet mark- och miljöaktivister bland 
människorättsförsvararna som mördades 
eller attackerades våldsamt under 2019 
efter att ha stått upp för skyddet av 
naturresurser och individers rätt att leva i 
en säker och hälsosam miljö. Parlamentet 
noterar att försvarare av kvinnors 
mänskliga rättigheter utsätts för 
könsspecifika hot och könsspecifika 
former av våld och uppmanar EU att 
garantera dem tillgång till 
skyddsmekanismer, resurser och att stödja 
dem politiskt.

Or. en

Ändringsförslag 390
Janina Ochojska

Förslag till resolution
Punkt 36a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag
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36a. Europaparlamentet fördömer alla 
former av våld, hot och utpressning som 
utövas mot människorättsförsvarares och 
deras advokaters familjer samt de som 
stöder och sympatiserar med dem.

Or. pl

Ändringsförslag 391
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 36a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

36a. Europaparlamentet uppmanar EU 
och dess medlemsstater att utarbeta en 
strategisk vision på hög nivå för att 
motverka de ökande globala attackerna på 
människorättsförsvarare, bland annat 
genom antagandet av rådets (utrikes 
frågor) kraftfulla slutsatser där EU:s 
utrikesministrar bör lägga fram en 
gemensam högnivåstrategi för EU:s 
globala åtgärder rörande 
människorättsförsvarare, inbegripet ett 
särskilt fokus på uppmärksammade fall av 
fängslade människorättsförsvarare.

Or. en

Ändringsförslag 392
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 36a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

36a. Europaparlamentet uppmanar EU 
och dess medlemsstater att utarbeta en 
strategisk vision på hög nivå för att 
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motverka de ökande globala attackerna på 
människorättsförsvarare, bland annat 
genom antagandet av rådets (utrikes 
frågor) kraftfulla slutsatser där EU:s 
utrikesministrar bör lägga fram en 
gemensam högnivåstrategi för EU:s 
globala åtgärder rörande 
människorättsförsvarare.

Or. en

Ändringsförslag 393
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 36a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

36a. Europaparlamentet är särskilt 
oroat över det ökande antalet domar som 
utdömts, utan några som helst garantier 
för de miniminormer för rättvisa 
rättegångar som krävs enligt 
internationell rätt. Parlamentet uppmanar 
EU att fortsätta att använda samarbete 
och diplomati för att försöka se till att 
rätten till en rättvis rättegång fullt ut 
respekteras för alla personer.

Or. en

Ändringsförslag 394
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 36a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

36a. Europaparlamentet noterar att 
kvinnliga människorättsförsvarare utsätts 
för könsrelaterade former av våld och inte 
har tillgång till tillräckliga resurser och 
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skyddsmekanismer. Parlamentet fördömer 
att kvinnliga människorättsförsvarare och 
kvinnorättsaktivister fortsätter att utsättas 
för sexuellt våld, hot och skrämseltaktik, 
kriminaliseras och till och med mördas. 
Parlamentet bekräftar att ökningen av 
kvinnofientliga, sexistiska och homofoba 
uttalanden från politiska ledare de senaste 
åren, enligt FN:s årsrapport om 
människorättsförsvarare, har 
normaliserat våldet mot kvinnliga 
människorättsförsvarare. Parlamentet 
betonar att EU måste ge politiskt stöd och 
ökat skydd samt bevilja finansiella anslag 
till oberoende 
civilsamhällesorganisationer som främjar 
kvinnors och flickors rättigheter på alla 
områden.

Or. en

Ändringsförslag 395
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen
Hannah Neumann

Förslag till resolution
Punkt 36b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

36b. Europaparlamentet noterar med 
oro de ständigt ökande antalen attacker 
på miljö- och markförsvarare, som i vissa 
delar av världen har uppnått samma 
nivåer som man vanligtvis finner i 
krigszoner. Parlamentet framhåller i detta 
sammanhang deras särskilda sårbarhet 
och behovet av adekvat skydd för att de 
ska kunna utföra sitt viktiga arbete utan 
att utsättas för trakasserier och 
förföljelse.

Or. en
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Ändringsförslag 396
Janina Ochojska

Förslag till resolution
Punkt 36b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

36b. Europaparlamentet betonar 
klimatförsvarares viktiga roll och deras 
särskilt svåra situation i samband med de 
många hot som de får utstå, däribland 
angrepp och våld.

Or. pl

Ändringsförslag 397
Janina Ochojska

Förslag till resolution
Punkt 36c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

36c. Europaparlamentet 
uppmärksammar att klimatförsvarare ofta 
utsätts för gripanden, hot, våld och tortyr, 
med särskild tonvikt på klimatförsvarare 
och urbefolkningar i Latinamerika där 
antalet personer som har frihetsberövats 
eller dödats till följd av sina 
klimataktiviteter ständigt ökar.

Or. pl

Ändringsförslag 398
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet uppmanar 
EU-institutionerna att stärka sitt stöd till 

utgår
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människorättsförsvarare som en central 
och integrerad del av unionens 
utrikespolitik på människorättsområdet. 
Parlamentet betonar att politisk dialog 
med myndigheter i tredjeländer, 
observation vid rättegångar, besök hos 
frihetsberövade människorättsförsvarare, 
omplaceringsstöd och offentliga 
uttalanden är mycket viktiga instrument 
för att genomföra denna politik. 
Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att öka sina 
ansträngningar genom att agera på ett 
mer enat sätt och använda dessa 
instrument på ett konsekvent och enhetligt 
sätt, oavsett vilket land det gäller, i fall 
där människorättsförsvarares rättigheter 
har kränkts. Parlamentet framhåller att 
parlamentet och dess underutskott för 
mänskliga rättigheter under 2019 fortsatte 
arbetet med att stödja och uppmärksamma 
situationen för människorättsförsvarare, 
däribland Sacharovpristagare och 
nominerade kandidater, särskilt när de är 
i fara eller deras rättigheter kränks.

Or. en

Ändringsförslag 399
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet uppmanar 
EU-institutionerna att stärka sitt stöd till 
människorättsförsvarare som en central och 
integrerad del av unionens utrikespolitik på 
människorättsområdet. Parlamentet betonar 
att politisk dialog med myndigheter i 
tredjeländer, observation vid rättegångar, 
besök hos frihetsberövade 
människorättsförsvarare, omplaceringsstöd 
och offentliga uttalanden är mycket viktiga 
instrument för att genomföra denna 

37. Europaparlamentet uppmanar 
EU-institutionerna att stärka sitt stöd till 
människorättsförsvarare som en central och 
integrerad del av unionens utrikespolitik på 
människorättsområdet. Parlamentet betonar 
att politisk dialog med myndigheter i 
tredjeländer, observation vid rättegångar, 
besök hos frihetsberövade 
människorättsförsvarare, omplaceringsstöd 
och offentliga uttalanden är mycket viktiga 
delar för att genomföra denna politik. 
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politik. Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att öka sina ansträngningar 
genom att agera på ett mer enat sätt och 
använda dessa instrument på ett 
konsekvent och enhetligt sätt, oavsett vilket 
land det gäller, i fall där 
människorättsförsvarares rättigheter har 
kränkts. Parlamentet framhåller att 
parlamentet och dess underutskott för 
mänskliga rättigheter under 2019 fortsatte 
arbetet med att stödja och uppmärksamma 
situationen för människorättsförsvarare, 
däribland Sacharovpristagare och 
nominerade kandidater, särskilt när de är i 
fara eller deras rättigheter kränks.

Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att öka sina ansträngningar 
genom att agera på ett mer enat sätt och 
använda dessa instrument på ett 
konsekvent och enhetligt sätt, utan 
undantag, i fall där 
människorättsförsvarares rättigheter har 
kränkts. Parlamentet framhåller att 
parlamentet och dess underutskott för 
mänskliga rättigheter under 2019 fortsatte 
arbetet med att stödja och uppmärksamma 
situationen för människorättsförsvarare, 
däribland Sacharovpristagare och 
nominerade kandidater, särskilt när de är i 
fara eller deras rättigheter kränks.

Or. en

Ändringsförslag 400
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet uppmanar 
EU-institutionerna att stärka sitt stöd till 
människorättsförsvarare som en central och 
integrerad del av unionens utrikespolitik på 
människorättsområdet. Parlamentet betonar 
att politisk dialog med myndigheter i 
tredjeländer, observation vid rättegångar, 
besök hos frihetsberövade 
människorättsförsvarare, omplaceringsstöd 
och offentliga uttalanden är mycket viktiga 
instrument för att genomföra denna politik. 
Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att öka sina ansträngningar 
genom att agera på ett mer enat sätt och 
använda dessa instrument på ett 
konsekvent och enhetligt sätt, oavsett 
vilket land det gäller, i fall där 
människorättsförsvarares rättigheter har 
kränkts. Parlamentet framhåller att 
parlamentet och dess underutskott för 
mänskliga rättigheter under 2019 fortsatte 

37. Europaparlamentet uppmanar 
EU-institutionerna att stärka sitt stöd till 
människorättsförsvarare som en central och 
integrerad del av unionens utrikespolitik på 
människorättsområdet. Parlamentet betonar 
att politisk dialog och samarbete med 
myndigheter i tredjeländer, observation vid 
rättegångar, besök hos frihetsberövade 
människorättsförsvarare, omplaceringsstöd 
och offentliga uttalanden är mycket viktiga 
instrument för att genomföra denna politik. 
Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att öka sina ansträngningar 
genom att agera på ett mer enat sätt och 
använda dessa instrument på ett 
konsekvent och enhetligt sätt, oavsett 
vilket land det gäller, i fall där 
människorättsförsvarares rättigheter har 
kränkts. Parlamentet framhåller att 
parlamentet och dess underutskott för 
mänskliga rättigheter under 2019 fortsatte 
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arbetet med att stödja och uppmärksamma 
situationen för människorättsförsvarare, 
däribland Sacharovpristagare och 
nominerade kandidater, särskilt när de är i 
fara eller deras rättigheter kränks.

arbetet med att stödja och uppmärksamma 
situationen för människorättsförsvarare, 
däribland Sacharovpristagare och 
nominerade kandidater, särskilt när de är i 
fara eller deras rättigheter kränks. 
Parlamentet beklagar behovet, men 
välkomnar beslutet, att utesluta 
Sacharovpristagaren Aung San Suu Kyi 
ur Sacharovgemenskapen som svar på 
hennes underlåtenhet att agera och 
hennes acceptans för brott som nu begås 
mot Rohingyafolket i Myanmar.

Or. en

Ändringsförslag 401
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet uppmanar 
EU-institutionerna att stärka sitt stöd till 
människorättsförsvarare som en central och 
integrerad del av unionens utrikespolitik på 
människorättsområdet. Parlamentet betonar 
att politisk dialog med myndigheter i 
tredjeländer, observation vid rättegångar, 
besök hos frihetsberövade 
människorättsförsvarare, omplaceringsstöd 
och offentliga uttalanden är mycket viktiga 
instrument för att genomföra denna politik. 
Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att öka sina ansträngningar 
genom att agera på ett mer enat sätt och 
använda dessa instrument på ett 
konsekvent och enhetligt sätt, oavsett 
vilket land det gäller, i fall där 
människorättsförsvarares rättigheter har 
kränkts. Parlamentet framhåller att 
parlamentet och dess underutskott för 
mänskliga rättigheter under 2019 fortsatte 
arbetet med att stödja och uppmärksamma 
situationen för människorättsförsvarare, 

37. Europaparlamentet uppmanar 
EU-institutionerna att stärka sitt stöd till 
människorättsförsvarare som en central och 
integrerad del av unionens utrikespolitik på 
människorättsområdet. Parlamentet betonar 
att politisk dialog med myndigheter i 
tredjeländer, observation vid rättegångar, 
möten med människorättsförsvarare 
under landsbesök, besök hos 
frihetsberövade människorättsförsvarare, 
omplaceringsstöd och offentliga uttalanden 
är mycket viktiga instrument för att 
genomföra denna politik. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
öka sina ansträngningar genom att agera på 
ett mer enat sätt och använda dessa 
instrument på ett konsekvent och enhetligt 
sätt, oavsett vilket land det gäller, i fall där 
människorättsförsvarares rättigheter har 
kränkts. Parlamentet framhåller att 
parlamentet och dess underutskott för 
mänskliga rättigheter under 2019 fortsatte 
arbetet med att stödja och uppmärksamma 
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däribland Sacharovpristagare och 
nominerade kandidater, särskilt när de är i 
fara eller deras rättigheter kränks.

situationen för människorättsförsvarare, 
däribland Sacharovpristagare och 
nominerade kandidater, särskilt när de är i 
fara eller deras rättigheter kränks.

Or. en

Ändringsförslag 402
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet uppmanar 
EU-institutionerna att stärka sitt stöd till 
människorättsförsvarare som en central och 
integrerad del av unionens utrikespolitik på 
människorättsområdet. Parlamentet betonar 
att politisk dialog med myndigheter i 
tredjeländer, observation vid rättegångar, 
besök hos frihetsberövade 
människorättsförsvarare, omplaceringsstöd 
och offentliga uttalanden är mycket viktiga 
instrument för att genomföra denna politik. 
Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att öka sina ansträngningar 
genom att agera på ett mer enat sätt och 
använda dessa instrument på ett 
konsekvent och enhetligt sätt, oavsett 
vilket land det gäller, i fall där 
människorättsförsvarares rättigheter har 
kränkts. Parlamentet framhåller att 
parlamentet och dess underutskott för 
mänskliga rättigheter under 2019 fortsatte 
arbetet med att stödja och uppmärksamma 
situationen för människorättsförsvarare, 
däribland Sacharovpristagare och 
nominerade kandidater, särskilt när de är i 
fara eller deras rättigheter kränks.

37. Europaparlamentet uppmanar 
EU-institutionerna att stärka sitt stöd till 
människorättsförsvarare som en central och 
integrerad del av unionens utrikespolitik på 
människorättsområdet. Parlamentet betonar 
att politisk dialog med myndigheter i 
tredjeländer, observation vid rättegångar, 
besök hos frihetsberövade 
människorättsförsvarare, omplaceringsstöd 
och offentliga uttalanden är mycket viktiga 
instrument för att genomföra denna politik. 
Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att öka sina ansträngningar 
genom att agera på ett mer enat sätt och 
använda dessa instrument på ett 
konsekvent och enhetligt sätt, oavsett 
vilket land det gäller, i fall där 
människorättsförsvarares rättigheter har 
kränkts. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att i samma anda 
utfärda årliga rådsslutsatser om 
människorättsförsvarare och granska sina 
åtgärder beträffande 
människorättsförsvarare samt lägga fram 
strategiska åtaganden för 
människorättsförsvarare på högsta nivå. 
Parlamentet framhåller att parlamentet och 
dess underutskott för mänskliga rättigheter 
under 2019 fortsatte arbetet med att stödja 
och uppmärksamma situationen för 
människorättsförsvarare, däribland 
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Sacharovpristagare och nominerade 
kandidater, särskilt när de är i fara eller 
deras rättigheter kränks.

Or. en

Ändringsförslag 403
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 37a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

37a. Europaparlamentet uppmanar EU 
och dess medlemsstater att höja 
ambitionsnivån för att säkerställa 
frisläppandet av fängslade 
människorättsförsvarare, inbegripet 
uppmärksammade fall av fängslade 
människorättsförsvarare som är 
representativa för det sätt som repressiva 
regeringar i hela världen konsekvent 
använder lagen för att försöka smutskasta 
och tysta människorättsförsvarare. 
Parlamentet betonar att sådana fall 
omfattar Europaparlamentets 
Sacharovpristagare Nasrin Soutoudeh 
(Iran) och Illham Tohti (Kina), 
Abdulhadi al Kawaja (Bahrain), Germain 
Rukuki (Burundi), Dawit Issak (Eritrea), 
Mohamed al- Roken (Förenade 
Arabemiraten) och Atena Daemi (Iran).

Or. en

Ändringsförslag 404
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 37a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag
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37a. Europaparlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att 1) förbättra 
tillgången till EU-visum för kortvarig 
omlokalisering av 
människorättsförsvarare, i synnerhet 
införlivandet av instruktionerna i EU:s 
viseringshandledning om underlättande 
av beviljande för människorättsförsvarare 
och deras familjemedlemmar, 2) på 
politisk nivå starkt framhålla vikten av 
människorättsförsvarares rörlighet och 
tillgång till EU inom ramen för unionens 
stöd för människorättsförsvarare och 3) 
arbeta för att införa ändringar av de 
rättsliga instrumenten beträffande 
visering, särskilt viseringskodexen.

Or. en

Ändringsförslag 405
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen
Hannah Neumann, Tineke Strik

Förslag till resolution
Punkt 37a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

37a. Europaparlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att 1) förbättra 
tillgången till EU-visum för kortvarig 
omlokalisering av 
människorättsförsvarare, i synnerhet 
införlivandet av instruktionerna i EU:s 
viseringshandledning om underlättande 
av beviljande för människorättsförsvarare 
och deras familjemedlemmar, 2) på 
politisk nivå starkt framhålla vikten av 
människorättsförsvarares rörlighet och 
tillgång till EU inom ramen för unionens 
stöd för människorättsförsvarare och 3) 
arbeta för att införa ändringar av de 
rättsliga instrumenten beträffande 
visering, särskilt viseringskodexen.

Or. en
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Ändringsförslag 406
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 37b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

37b. Europaparlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att 1) förbättra 
tillgången till EU-visum för kortvarig 
omlokalisering av 
människorättsförsvarare, i synnerhet 
införlivandet av instruktionerna i EU:s 
viseringshandledning om underlättande 
av beviljande för människorättsförsvarare 
och deras familjemedlemmar, 2) på 
politisk nivå starkt framhålla vikten av 
människorättsförsvarares rörlighet och 
tillgång till EU inom ramen för unionens 
stöd för människorättsförsvarare och 3) 
arbeta för att införa ändringar av de 
rättsliga instrumenten beträffande 
visering, särskilt viseringskodexen.

Or. en

Ändringsförslag 407
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 37a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

37a. Europaparlamentet uppmanar 
EU:s institutioner att erkänna vikten av 
trossamfund som 
människorättsförsvarare, efter religiösa 
gemenskaper spelar en viktig roll i att 
hantera humanitära kriser. Religioner 
kan bidra till att främja fred på olika sätt, 
anföra icke-våld i sina gemenskaper och 
betona universell respekt för rättvisa och 
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mänskliga rättigheter. Religiösa 
gemenskaper har en oumbärlig potential 
inom konflikthantering i 
utvecklingsländer som befinner sig i 
politiska övergångsprocesser, som en 
nyckelmedlare i förhandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 408
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 37c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

37c. Europaparlamentet uppmanar EU 
och dess medlemsstater att, som en bilaga 
till EU:s riktlinjer om 
människorättsförsvarare, anta en 
verktygslåda för kvinnliga 
människorättsförsvarare som skulle 
tillhandahålla konkreta steg för EU att på 
ett bättre sätt tillgodose kvinnliga 
människorättsförsvarares behov världen 
över.

Or. en

Ändringsförslag 409
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 37b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

37b. Europaparlamentet uppmanar EU 
och dess medlemsstater att, som en bilaga 
till EU:s riktlinjer om 
människorättsförsvarare, anta en 
verktygslåda för kvinnliga 
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människorättsförsvarare som skulle 
tillhandahålla konkreta steg för EU att på 
ett bättre sätt tillgodose kvinnliga 
människorättsförsvarares behov världen 
över.

Or. en

Ändringsförslag 410
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 38

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet välkomnar att 
EU:s mekanism för 
människorättsförsvarare 
ProtectDefenders.eu i november 2019 
förlängdes med ytterligare tre år. 
Parlamentet påminner om vikten av 
denna mekanism mot bakgrund av de 
växande behoven och de många olika 
problem som människorättsförsvarare 
ställs inför. Parlamentet efterlyser en 
förstärkning av denna mekanism samt 
fortlöpande omprövning av den i linje 
med behoven.

38. Europaparlamentet noterar att EU:s 
mekanism för människorättsförsvarare 
ProtectDefenders.eu i november 2019 
förlängdes med ytterligare tre år.

Or. en

Ändringsförslag 411
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 

39. Europaparlamentet fördömer på det 
skarpaste alla fall av kvinnlig 
könsstympning, hedersmord, 
barnäktenskap och tvångsäktenskap. 
Parlamentet stöder de personers arbete 



AM\1216306SV.docx 65/189 PE659.051v01-00

SV

Parlamentet efterlyser i detta avseende 
ökat EU-stöd till tredjeländer som 
genomför ny politik och lagändringar i 
syfte att anpassa de nationella rättsliga 
ramarna till internationella åtaganden 
och åtaganden enligt målen om hållbar 
utveckling när det gäller kvinnors 
rättigheter och jämställdhet, skydda 
kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och 
reproduktiva hälsa och rättigheter, ge 
ungdomar vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra 
sexuellt och könsrelaterat våld och 
kvinnlig könsstympning.

som kämpar i frontlinjen mot detta varje 
dag, såsom Edna Adnan.

Or. en

Ändringsförslag 412
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors och ungas hälsa och 
tillgång till undervisning, 
arbetsmarknaden och information och 
förhindra sexuellt och könsrelaterat våld 
och kvinnlig könsstympning.

Or. en
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Ändringsförslag 413
Bert-Jan Ruissen

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och 
reproduktiva hälsa och rättigheter, ge 
ungdomar vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare 
och förhindra sexuellt och könsrelaterat 
våld och kvinnlig könsstympning.

Or. en

Ändringsförslag 414
Leopoldo López Gil

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
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politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa, försvara mödraskapet, ge ungdomar 
vetenskaplig och åldersanpassad 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

Or. es

Ändringsförslag 415
Francisco José Millán Mon

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors hälsa, ge ungdomar 
vetenskaplig och lämplig 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

Or. es
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Ändringsförslag 416
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och 
reproduktiva hälsa och rättigheter, ge 
ungdomar vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
ge ungdomar vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

Or. en

Ändringsförslag 417
Željana Zovko

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
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internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och 
reproduktiva hälsa och rättigheter, ge 
ungdomar vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
ge ungdomar vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

Or. en

Ändringsförslag 418
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

Or. en

Ändringsförslag 419
Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima
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Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer, särskilt för 
utvidgningsländer och grannländer, som 
genomför ny politik och lagändringar i 
syfte att anpassa de nationella rättsliga 
ramarna till internationella åtaganden och 
åtaganden enligt målen om hållbar 
utveckling när det gäller kvinnors 
rättigheter och jämställdhet, förhindra och 
bekämpa våld mot kvinnor och flickor, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

Or. en

Ändringsförslag 420
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 

39. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
genomföra strategin för jämställdhet både 
i och utanför EU på ett konsekvent sätt, 
och att vidta effektiva och konkreta 
åtgärder för att motverka det växande 
hotet mot kvinnors rättigheter, 
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politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

jämställdheten mellan könen och sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter. 
Parlamentet efterlyser en ambitiös 
EU-åtgärdsplan för jämställdhet och 
kvinnors egenmakt i yttre förbindelser för 
perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

Or. en

Ändringsförslag 421
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet) med 
kraftfulla åtaganden och åtgärder 
beträffande sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter. Parlamentet efterlyser i 
detta avseende ökat EU-stöd till 
tredjeländer som genomför ny politik och 
lagändringar i syfte att anpassa de 
nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
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vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

Or. en

Ändringsförslag 422
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare 
och hbtqi+-människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning och könsstympning av 
intersexuella personer.

Or. en

Ändringsförslag 423
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra och sätta 
stopp för sexuellt och könsrelaterat våld 
och kvinnlig könsstympning.

Or. en

Ändringsförslag 424
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
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gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning, möjliggöra för flickor 
och unga kvinnor att på ett säkert sätt 
träda in i vuxenlivet och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

Or. en

Ändringsförslag 425
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld, kvinnlig 
könsstympning och andra så kallade 
skadliga traditionella sedvänjor, 
inbegripet tidiga äktenskap och 
tvångsäktenskap.

Or. en



AM\1216306SV.docx 75/189 PE659.051v01-00

SV

Ändringsförslag 426
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning.

39. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös EU-åtgärdsplan för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt i yttre förbindelser 
för perioden 2021–2025 (den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet). 
Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat 
EU-stöd till tredjeländer som genomför ny 
politik och lagändringar i syfte att anpassa 
de nationella rättsliga ramarna till 
internationella åtaganden och åtaganden 
enligt målen om hållbar utveckling när det 
gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, 
skydda kvinnliga människorättsförsvarare, 
främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, ge ungdomar 
vetenskaplig och omfattande 
sexualundervisning och förhindra sexuellt 
och könsrelaterat våld och kvinnlig 
könsstympning. Parlamentet uppmanar 
vidare EU och medlemsstaterna att 
högprioritera främjandet av jämställdhet 
mellan könen och sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter högt i alla sina yttre 
åtgärder, även i multilaterala och 
bilaterala forum.

Or. en

Ändringsförslag 427
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 39a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39a. Europaparlamentet beklagar det 
ökade våldet mot kvinnor och flickor. 
Parlamentet fördömer alla former av 
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könsrelaterat, fysiskt, sexuellt och 
psykiskt våld. Parlamentet uttrycker 
allvarlig oro över den upptrappade 
användningen av tortyr i form av sexuellt 
och könsrelaterat våld som ett vapen i 
krig. Parlamentet betonar att sexualbrott 
och könsrelaterat våld betraktas i 
Romstadgan som krigsförbrytelser, brott 
mot mänskligheten och handlingar som 
ingår i folkmord eller tortyr. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen länder att 
förbättra sin lagstiftning för att ta itu med 
dessa problem. Parlamentet efterlyser 
ytterligare insatser för att utrota alla 
former av könsrelaterat våld och skadliga 
sedvänjor som riktar sig mot kvinnor och 
flickor, t.ex. tvångsäktenskap och tidiga 
äktenskap, kvinnlig könsstympning, 
sexuellt våld samt religiös 
tvångskonvertering.

Or. en

Ändringsförslag 428
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 39a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39a. Europaparlamentet beklagar att 
könsrelaterat våld fortfarande är det mest 
utbredda brottet mot de mänskliga 
rättigheterna i världen. Parlamentet 
fördömer alla former av könsrelaterat 
våld, inbegripet sexuellt, fysiskt och 
psykiskt våld, skadliga sedvänjor såsom 
kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, 
tidiga äktenskap och tvångsäktenskap och 
brott mot kvinnors sexuella och 
reproduktiva hälsa och rättigheter, 
inbegripet tvångssterilisering, påtvingad 
abort och nekad abortvård. Parlamentet 
påminner om att våld mot kvinnor är 
djupt rotat i bristande jämställdhet och 
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därför måste åtgärdas på ett omfattande 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 429
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 39a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39a. Europaparlamentet fördömer 
skarpt angreppen på kvinnors sexuella 
och reproduktiva hälsa och rättigheter 
(SRHR) och att lagstiftningen på många 
håll i världen inskränker dessa 
rättigheter, även i EU. Parlamentet 
betonar att tillgång till sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter bör 
garanteras för alla och omfatta allsidig 
sexualitet och allsidiga relationer, 
utbildning och information, 
familjeplanering, moderna 
preventivmedel, säker och laglig abort och 
mödravård och vård före och efter barnets 
födelse. Parlamentet uppmanar EU och 
medlemsstaterna att än en gång framhålla 
kvinnors oförytterliga rätt till kroppslig 
integritet, värdighet och 
självbestämmande, att upprätthålla de 
mänskliga rättigheternas universalitet och 
odelbarhet i alla sammanhang samt att 
särskilt försvara och främja de som är 
mest hotade, såsom sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 430
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
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Punkt 39b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39b. Europaparlamentet fördömer de 
ofta förekommande kränkningarna av 
kvinnors sexuella och reproduktiva 
rättigheter, bland annat i form av att de 
inte får tillgång till ekonomiskt 
överkomlig och omfattande 
sexualundervisning av hög kvalitet, 
tjänster för familjeplanering, moderna 
preventivmedel, säker och laglig 
abortvård och mödravård, övergrepp och 
felaktig behandling av kvinnor i 
mödravårdsmiljöer samt påtvingade 
sexual- och reproduktionshälsoåtgärder 
som inte respekterar kvinnors fria och 
välinformerade samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 431
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 39c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39c. Europaparlamentet fördömer den 
globala motreaktionen mot jämställdhet, 
kvinnors rättigheter och sexuella och 
reproduktiva hälsa och rättigheter 
(SRHR) och uppmanar EU och 
medlemsstaterna att vidta effektiva 
åtgärder för att stoppa och förhindra 
ytterligare motreaktioner och kraftfullt 
stödja sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter i sina bilaterala och 
multilaterala åtaganden.

Or. en
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Ändringsförslag 432
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 39d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39d. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de ihärdiga ansträngningarna 
för att göra inskränkningar i och 
undergräva kvinnors och flickors sexuella 
och reproduktiva hälsa och rättigheter, 
även i multilaterala miljöer. Parlamentet 
uppmanar EU och medlemsstaterna att än 
en gång framhålla kvinnors oförytterliga 
rätt till kroppslig integritet, värdighet och 
självbestämmande, att upprätthålla de 
mänskliga rättigheternas universalitet och 
odelbarhet i alla sammanhang samt att 
särskilt försvara och främja de som är 
mest hotade, såsom sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 433
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 39a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39a. Europaparlamentet påminner om 
att sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter, inklusive tillgång till 
hiv-relaterade tjänster och åldersanpassad 
sexualundervisning, är mänskliga 
rättigheter, och att deras förverkligande 
påverkas av en global motreaktion mot 
jämställdheten och förstärks än mer av 
den globala covid-19-pandemin. 
Parlamentet uppmanar EU och 
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medlemsstaterna att använda bilaterala 
och multilaterala kanaler för att främja 
och skydda sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter och åtgärder mot hiv, med 
särskilt fokus på marginaliserade grupper 
såsom hbti-personer, och uppnå hälso- 
och sjukvård för alla genom 
sammanlänkade åtgärder för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter och mot 
hiv.

Or. en

Ändringsförslag 434
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 39e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39e. Europaparlamentet påminner om 
att sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter, inklusive tillgång till 
hiv-relaterade tjänster och åldersanpassad 
sexualundervisning, är mänskliga 
rättigheter, och att deras förverkligande 
påverkas av en global motreaktion mot 
jämställdhet som förstärks än mer av den 
globala covid-19-pandemin. Parlamentet 
uppmanar EU och medlemsstaterna att 
använda bilaterala och multilaterala 
kanaler för att främja och skydda sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
med särskilt fokus på marginaliserade 
grupper.

Or. en

Ändringsförslag 435
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
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Punkt 39f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39f. Europaparlamentet noterar att 
covid-19 har haft oproportionerligt stora 
konsekvenser för kvinnor och förstärkt 
den sociala och ekonomiska ojämlikheten, 
dramatiskt ökat det könsrelaterade våldet 
och undergrävt tillgången till väsentliga 
tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter. Parlamentet uppmanar 
EU att inta ett starkt 
jämställdhetsperspektiv i sina 
covid-19-åtgärder och stödja tredjeländer 
i att göra detsamma.

Or. en

Ändringsförslag 436
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 39g (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39g. Europaparlamentet upprepar att 
kvinnor och flickor måste få ha kontroll 
över sina kroppar och sin sexualitet. 
Parlamentet uppmanar samtliga 
medlemsstater att garantera allsidig och 
ekonomiskt överkomlig 
sexualundervisning, smidig tillgång för 
kvinnor till familjeplanering och ett 
heltäckande utbud av tjänster med 
koppling till reproduktiv och sexuell 
hälsa, inklusive moderna preventivmedel 
och säkra och lagliga aborter.

Or. en

Ändringsförslag 437
Miguel Urbán Crespo



PE659.051v01-00 82/189 AM\1216306SV.docx

SV

Förslag till resolution
Punkt 39b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39b. Europaparlamentet ber staterna 
om att ta itu med det könsrelaterade våldet 
och diskrimineringen som miljoner 
kvinnor och flickor utsätts för. 
Parlamentet fördömer alla former av 
könsrelaterat, fysiskt, sexuellt och 
psykiskt våld, inbegripet sexuell och 
reproduktiv exploatering i så kallade 
”surrogat”-mödraskap, massvåldtäkter, 
människohandel och kvinnlig 
könsstympning. Parlamentet uppmanar 
EU och alla de medlemsstater som ännu 
inte har ratificerat och genomfört 
Istanbulkonventionen att göra det så snart 
som möjligt. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen länder att förbättra sin 
lagstiftning för att ta itu med dessa 
problem. Parlamentet påminner om att 
våld mot kvinnor är djupt rotat i bristande 
jämställdhet och därför måste åtgärdas på 
ett omfattande sätt. Parlamentet 
uppmanar EU att samarbeta med andra 
länder för att öka sina insatser på 
områdena utbildning, hälso- och sjukvård 
och socialtjänster, uppgiftsinsamling, 
finansiering samt programplanering för 
att bättre kunna förebygga och reagera 
mot sexuellt och könsrelaterat våld i hela 
världen.

Or. en

Ändringsförslag 438
Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 39a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39a. Europaparlamentet bekräftar på 



AM\1216306SV.docx 83/189 PE659.051v01-00

SV

nytt vikten av att samla in data om 
förekomsten av kvinnlig könsstympning 
och andra skadliga ingrepp mot kvinnor 
och flickor. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att anta en gemensam 
strategi och att samarbeta med 
internationella institutioner för att få nya, 
jämförbara och könsuppdelade data, samt 
att utarbeta en målinriktad politik och 
lagstiftningsåtgärder för att bekämpa 
dessa brott mot de mänskliga 
rättigheterna, och parlamentet uppmanar 
kommissionen att, i sina 
samarbetsförhandlingar och 
samarbetsavtal med berörda länder, 
införliva åtaganden och riktmärken för 
att utrota kvinnlig könsstympning.

Or. en

Ändringsförslag 439
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 39b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39b. Europaparlamentet oroas över att 
migranter och flyktingar som är kvinnor 
och flickor alltför ofta anses vara i behov 
av skydd, snarare än att vara 
rättighetsinnehavare, och över att 
familjemedlemmar och samhällen 
fortsätter att bruka våld och 
underkuvningsmetoder som 
”skyddsåtgärder”. Parlamentet efterlyser 
aktivt deltagande från berörda samhällen 
och offer i utformandet av utvecklings- 
och krishanteringsorganens politik och 
strategier, så att den blir inkluderande, på 
nationell, europeisk och multilateral nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 440
Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 40

Förslag till resolution Ändringsförslag

40. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU och dess medlemsstater att 
intensifiera sitt samarbete och sin dialog 
med tredjeländer i syfte att främja 
respekten för barns rättigheter överallt i 
världen. Parlamentet uppmanar i detta 
avseende EU och dess medlemsstater att 
samarbeta med partnerländerna och att 
avsätta ytterligare ekonomiska resurser, 
särskilt inom ramen för offentligt 
utvecklingsbistånd, för att hantera globala 
utmaningar när det gäller barns hälsa och 
utbildning, utrotande av barnarbete, 
bekämpning av våld, sexuella övergrepp 
och tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, 
människohandel och exploatering samt 
rekrytering och användning i väpnade 
konflikter, som miljontals barn faller offer 
för. Parlamentet välkomnar den 
uppmärksamhet som ägnats åt EU:s 
åtgärder för att skydda och främja barnets 
rättigheter med anledning av 
barnkonventionens 30-årsjubileum, och 
uppmanar på nytt kommissionen att 
undersöka hur EU som helhet kan ansluta 
sig till barnkonventionen.

40. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU och dess medlemsstater att 
intensifiera sitt samarbete och sin dialog 
med tredjeländer, särskilt för utvidgnings- 
och grannländer, till att uttryckligen 
omfatta barns rättigheter och skydd som 
en prioritering i alla gemensamma 
internationella avtal, i syfte att främja 
respekten för barns rättigheter överallt i 
världen och se till att inget barn lämnas åt 
sitt öde. Parlamentet uppmanar i detta 
avseende EU och dess medlemsstater att 
samarbeta med partnerländerna och att 
avsätta ytterligare ekonomiska resurser, 
särskilt inom ramen för offentligt 
utvecklingsbistånd, för att hantera globala 
utmaningar när det gäller barns hälsa och 
utbildning, utrotande av barnarbete, 
bekämpning av våld, sexuella övergrepp 
och tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, 
människohandel och exploatering samt 
rekrytering och användning i väpnade 
konflikter, som miljontals barn faller offer 
för. Parlamentet välkomnar den 
uppmärksamhet som ägnats åt EU:s 
åtgärder för att skydda och främja barnets 
rättigheter med anledning av 
barnkonventionens 30-årsjubileum, och 
uppmanar på nytt kommissionen att 
undersöka hur EU som helhet kan ansluta 
sig till barnkonventionen.

Or. en

Ändringsförslag 441
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Förslag till resolution
Punkt 40
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Förslag till resolution Ändringsförslag

40. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU och dess medlemsstater att 
intensifiera sitt samarbete och sin dialog 
med tredjeländer i syfte att främja 
respekten för barns rättigheter överallt i 
världen. Parlamentet uppmanar i detta 
avseende EU och dess medlemsstater att 
samarbeta med partnerländerna och att 
avsätta ytterligare ekonomiska resurser, 
särskilt inom ramen för offentligt 
utvecklingsbistånd, för att hantera globala 
utmaningar när det gäller barns hälsa och 
utbildning, utrotande av barnarbete, 
bekämpning av våld, sexuella övergrepp 
och tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, 
människohandel och exploatering samt 
rekrytering och användning i väpnade 
konflikter, som miljontals barn faller offer 
för. Parlamentet välkomnar den 
uppmärksamhet som ägnats åt EU:s 
åtgärder för att skydda och främja barnets 
rättigheter med anledning av 
barnkonventionens 30-årsjubileum, och 
uppmanar på nytt kommissionen att 
undersöka hur EU som helhet kan ansluta 
sig till barnkonventionen.

40. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU och dess medlemsstater att 
intensifiera sitt samarbete och sin dialog 
med tredjeländer i syfte att främja 
respekten för barns rättigheter överallt i 
världen. Parlamentet uppmanar i detta 
avseende EU och dess medlemsstater att 
samarbeta med partnerländerna och att 
avsätta ytterligare ekonomiska resurser, 
särskilt inom ramen för offentligt 
utvecklingsbistånd, för att hantera globala 
utmaningar när det gäller barns hälsa och 
utbildning, inklusive rätten till utbildning 
på barnets modersmål, utrotande av 
barnarbete, bekämpning av våld, sexuella 
övergrepp och tidiga äktenskap och 
tvångsäktenskap, människohandel och 
exploatering samt rekrytering och 
användning i väpnade konflikter, som 
miljontals barn faller offer för. Parlamentet 
välkomnar den uppmärksamhet som ägnats 
åt EU:s åtgärder för att skydda och främja 
barnets rättigheter med anledning av 
barnkonventionens 30-årsjubileum, och 
uppmanar på nytt kommissionen att 
undersöka hur EU som helhet kan ansluta 
sig till barnkonventionen. Parlamentet 
påminner om att barns främsta intresse är 
att få skydd från sin egen familj i en miljö 
där de kan växa upp med det stöd och 
skydd som de behöver, och med sina 
grundläggande behov tillgodosedda.

Or. en

Ändringsförslag 442
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 40

Förslag till resolution Ändringsförslag

40. Europaparlamentet uppmanar på 40. Europaparlamentet uppmanar på 
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nytt EU och dess medlemsstater att 
intensifiera sitt samarbete och sin dialog 
med tredjeländer i syfte att främja 
respekten för barns rättigheter överallt i 
världen. Parlamentet uppmanar i detta 
avseende EU och dess medlemsstater att 
samarbeta med partnerländerna och att 
avsätta ytterligare ekonomiska resurser, 
särskilt inom ramen för offentligt 
utvecklingsbistånd, för att hantera globala 
utmaningar när det gäller barns hälsa och 
utbildning, utrotande av barnarbete, 
bekämpning av våld, sexuella övergrepp 
och tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, 
människohandel och exploatering samt 
rekrytering och användning i väpnade 
konflikter, som miljontals barn faller offer 
för. Parlamentet välkomnar den 
uppmärksamhet som ägnats åt EU:s 
åtgärder för att skydda och främja barnets 
rättigheter med anledning av 
barnkonventionens 30-årsjubileum, och 
uppmanar på nytt kommissionen att 
undersöka hur EU som helhet kan ansluta 
sig till barnkonventionen.

nytt EU och dess medlemsstater att 
intensifiera sitt samarbete och sin dialog 
med tredjeländer med målet att barns 
rättigheter kommer att respekteras överallt 
i världen. Parlamentet uppmanar i detta 
avseende EU och dess medlemsstater att 
samarbeta med partnerländerna och att 
avsätta ytterligare ekonomiska resurser, 
särskilt inom ramen för offentligt 
utvecklingsbistånd, för att hantera globala 
utmaningar när det gäller barns hälsa och 
utbildning, utrotande av barnarbete, 
bekämpning av våld, sexuella övergrepp 
och tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, 
människohandel och exploatering samt 
rekrytering och användning i väpnade 
konflikter, som miljontals barn faller offer 
för. Parlamentet välkomnar den 
uppmärksamhet som ägnats åt EU:s 
åtgärder för att skydda och främja barnets 
rättigheter med anledning av 
barnkonventionens 30-årsjubileum, och 
uppmanar på nytt kommissionen att 
undersöka hur EU som helhet kan ansluta 
sig till barnkonventionen.

Or. en

Ändringsförslag 443
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 40

Förslag till resolution Ändringsförslag

40. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU och dess medlemsstater att 
intensifiera sitt samarbete och sin dialog 
med tredjeländer i syfte att främja 
respekten för barns rättigheter överallt i 
världen. Parlamentet uppmanar i detta 
avseende EU och dess medlemsstater att 
samarbeta med partnerländerna och att 
avsätta ytterligare ekonomiska resurser, 
särskilt inom ramen för offentligt 
utvecklingsbistånd, för att hantera globala 

40. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU och dess medlemsstater att 
intensifiera sitt samarbete och sin dialog 
med tredjeländer i syfte att främja 
respekten för barns rättigheter överallt i 
världen. Parlamentet uppmanar i detta 
avseende EU och dess medlemsstater att 
samarbeta med partnerländerna och att 
avsätta ytterligare ekonomiska resurser, 
särskilt inom ramen för offentligt 
utvecklingsbistånd, för att hantera globala 
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utmaningar när det gäller barns hälsa och 
utbildning, utrotande av barnarbete, 
bekämpning av våld, sexuella övergrepp 
och tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, 
människohandel och exploatering samt 
rekrytering och användning i väpnade 
konflikter, som miljontals barn faller offer 
för. Parlamentet välkomnar den 
uppmärksamhet som ägnats åt EU:s 
åtgärder för att skydda och främja barnets 
rättigheter med anledning av 
barnkonventionens 30-årsjubileum, och 
uppmanar på nytt kommissionen att 
undersöka hur EU som helhet kan ansluta 
sig till barnkonventionen.

utmaningar när det gäller barns hälsa och 
utbildning, utrotande av barnarbete, 
bekämpning av våld, sexuella övergrepp 
och tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, 
människohandel och exploatering samt 
rekrytering eller användning i väpnade 
konflikter, som miljontals barn faller offer 
för. Parlamentet välkomnar den 
uppmärksamhet som ägnats åt EU:s 
åtgärder för att skydda och främja barnets 
rättigheter med anledning av 
barnkonventionens 30-årsjubileum, och 
uppmanar på nytt kommissionen att 
undersöka hur EU som helhet kan ansluta 
sig till barnkonventionen.

Or. en

Ändringsförslag 444
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 40a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

40a. Europaparlamentet påpekar att 
utbildning är ett viktigt redskap för att 
bekämpa diskriminering av och våld mot 
kvinnor och barn. Parlamentet efterlyser 
åtgärder för att främja barns tillgång till 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 445
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 41

Förslag till resolution Ändringsförslag

41. Europaparlamentet välkomnar 2019 
års ratificeringar av FN:s konvention om 

41. Europaparlamentet välkomnar 2019 
års ratificeringar av FN:s konvention om 
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rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och dess fakultativa 
protokoll. Parlamentet betonar vikten av att 
fullt ut beakta de specifika behoven hos 
personer med funktionsnedsättning. 
Parlamentet begär att EU införlivar 
kampen mot diskriminering av personer 
med funktionsnedsättning i sin politik för 
yttre åtgärder och utvecklingsbistånd, 
liksom kampen för tillträde till 
arbetsmarknaden på lika villkor och 
tillgång till utbildning, och arbetar för 
lösningar som gör det lättare för personer 
med funktionsnedsättning att fungera i 
samhället. Parlamentet upprepar vikten av 
att både EU:s medlemsstater och dess 
institutioner effektivt genomför FN:s 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, särskilt när det gäller 
EU:s skyldigheter i fråga om humanitärt 
bistånd och internationellt samarbete inom 
all relevant EU-politik. Parlamentet 
framhåller vikten av icke-diskriminering 
och betonar att principen om allmän 
tillgänglighet måste integreras på ett 
trovärdigt sätt och att respekten för alla 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning måste säkerställas.

rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och dess fakultativa 
protokoll. Parlamentet betonar vikten av att 
fullt ut beakta de specifika behoven hos 
personer med funktionsnedsättning. 
Parlamentet begär att EU införlivar 
kampen mot diskriminering av personer 
med funktionsnedsättning i sin politik för 
yttre åtgärder och utvecklingsbistånd, 
liksom kampen för tillträde till 
arbetsmarknaden på lika villkor och 
tillgång till utbildning, och arbetar för 
lösningar som gör det lättare för personer 
med funktionsnedsättning att fungera i 
samhället. Parlamentet upprepar vikten av 
ett effektivt genomförande av FN:s 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, särskilt när det gäller 
EU:s skyldigheter i fråga om humanitärt 
bistånd och internationellt samarbete inom 
all relevant EU-politik. Parlamentet 
framhåller vikten av icke-diskriminering 
och betonar att principen om allmän 
tillgänglighet måste integreras på ett 
trovärdigt sätt och att respekten för alla 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning måste säkerställas.

Or. en

Ändringsförslag 446
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet beklagar de 
växande skillnaderna i utveckling mellan 
länder som arbetar för ett bättre skydd av 
rättigheterna för homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och 
intersexuella (hbti-personer), särskilt 
genom att avkriminalisera 

utgår
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homosexualitet, och de länder som 
undergräver dem och lämnar utrymme för 
förföljelse, diskriminering och 
stigmatisering av hbti-personer. 
Parlamentet anser att våldsamma metoder 
och våldshandlingar mot enskilda på 
grund av deras sexuella läggning bör 
bestraffas och att man måste få bukt med 
sådana metoder och handlingar. 
Parlamentet uppmanar EU att inta en 
ledande roll när det gäller att försvara 
hbti-personers mänskliga rättigheter samt 
föregå med gott exempel i fråga om att 
bekämpa våld och diskriminering på 
grund av sexuell läggning och utveckla en 
ny och ambitiös strategi för jämställdhet 
för hbti+-personer.

Or. en

Ändringsförslag 447
Milan Uhrík

Förslag till resolution
Punkt 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet beklagar de 
växande skillnaderna i utveckling mellan 
länder som arbetar för ett bättre skydd av 
rättigheterna för homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och 
intersexuella (hbti-personer), särskilt 
genom att avkriminalisera 
homosexualitet, och de länder som 
undergräver dem och lämnar utrymme för 
förföljelse, diskriminering och 
stigmatisering av hbti-personer. 
Parlamentet anser att våldsamma metoder 
och våldshandlingar mot enskilda på 
grund av deras sexuella läggning bör 
bestraffas och att man måste få bukt med 
sådana metoder och handlingar. 
Parlamentet uppmanar EU att inta en 
ledande roll när det gäller att försvara 
hbti-personers mänskliga rättigheter samt 

utgår
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föregå med gott exempel i fråga om att 
bekämpa våld och diskriminering på 
grund av sexuell läggning och utveckla en 
ny och ambitiös strategi för jämställdhet 
för hbti+-personer.

Or. sk

Ändringsförslag 448
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet beklagar de 
växande skillnaderna i utveckling mellan 
länder som arbetar för ett bättre skydd av 
rättigheterna för homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och 
intersexuella (hbti-personer), särskilt 
genom att avkriminalisera 
homosexualitet, och de länder som 
undergräver dem och lämnar utrymme för 
förföljelse, diskriminering och 
stigmatisering av hbti-personer. 
Parlamentet anser att våldsamma metoder 
och våldshandlingar mot enskilda på grund 
av deras sexuella läggning bör bestraffas 
och att man måste få bukt med sådana 
metoder och handlingar. Parlamentet 
uppmanar EU att inta en ledande roll när 
det gäller att försvara hbti-personers 
mänskliga rättigheter samt föregå med gott 
exempel i fråga om att bekämpa våld och 
diskriminering på grund av sexuell 
läggning och utveckla en ny och ambitiös 
strategi för jämställdhet för hbti+-
personer.

42. Europaparlamentet anser att 
våldsamma metoder och våldshandlingar 
mot enskilda på grund av deras sexuella 
läggning bör bestraffas och att man måste 
få bukt med sådana metoder och 
handlingar. Parlamentet uppmanar EU att 
inta en ledande roll när det gäller att 
försvara hbti-personers mänskliga 
rättigheter samt föregå med gott exempel 
i fråga om att bekämpa våld och 
diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 449
Miguel Urbán Crespo
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Förslag till resolution
Punkt 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet beklagar de 
växande skillnaderna i utveckling mellan 
länder som arbetar för ett bättre skydd av 
rättigheterna för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella (hbti-
personer), särskilt genom att 
avkriminalisera homosexualitet, och de 
länder som undergräver dem och lämnar 
utrymme för förföljelse, diskriminering och 
stigmatisering av hbti-personer. 
Parlamentet anser att våldsamma metoder 
och våldshandlingar mot enskilda på grund 
av deras sexuella läggning bör bestraffas 
och att man måste få bukt med sådana 
metoder och handlingar. Parlamentet 
uppmanar EU att inta en ledande roll när 
det gäller att försvara hbti-personers 
mänskliga rättigheter samt föregå med gott 
exempel i fråga om att bekämpa våld och 
diskriminering på grund av sexuell 
läggning och utveckla en ny och ambitiös 
strategi för jämställdhet för hbti+-
personer.

42. Europaparlamentet beklagar de 
växande skillnaderna i utveckling mellan 
länder som arbetar för ett bättre skydd av 
rättigheterna för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner, queera och intersexuella 
(hbtqi+-personer), särskilt genom att 
avkriminalisera och sluta behandla 
transpersoner, intersexuella, icke-binära 
som sjuka och homosexualitet som en 
sjukdom, och de länder som undergräver 
dem och lämnar utrymme för förföljelse, 
diskriminering och stigmatisering av 
hbtqi+-personer. Parlamentet anser att 
våldsamma metoder och våldshandlingar 
mot enskilda på grund av deras sexuella 
läggning, könsidentitet, könsuttryck eller 
könsegenskaper, inklusive så kallad 
”konverteringsterapi”, könsstympning 
och tvångssterilisering av transpersoner 
bör bestraffas och att man måste få bukt 
med sådana metoder och handlingar. 
Parlamentet uppmanar EU att inta en 
ledande roll när det gäller att försvara 
hbtqi+-personers mänskliga rättigheter 
samt föregå med gott exempel i fråga om 
att bekämpa våld och diskriminering på 
grund av sexuell läggning och 
könsidentitet och utveckla en ny och 
ambitiös strategi för jämställdhet för 
hbtqi+-personer.

Or. en

Ändringsförslag 450
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 42
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Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet beklagar de 
växande skillnaderna i utveckling mellan 
länder som arbetar för ett bättre skydd av 
rättigheterna för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella (hbti-
personer), särskilt genom att 
avkriminalisera homosexualitet, och de 
länder som undergräver dem och lämnar 
utrymme för förföljelse, diskriminering och 
stigmatisering av hbti-personer. 
Parlamentet anser att våldsamma metoder 
och våldshandlingar mot enskilda på grund 
av deras sexuella läggning bör bestraffas 
och att man måste få bukt med sådana 
metoder och handlingar. Parlamentet 
uppmanar EU att inta en ledande roll när 
det gäller att försvara hbti-personers 
mänskliga rättigheter samt föregå med gott 
exempel i fråga om att bekämpa våld och 
diskriminering på grund av sexuell 
läggning och utveckla en ny och ambitiös 
strategi för jämställdhet för hbti+-personer.

42. Europaparlamentet beklagar de 
växande skillnaderna i utveckling mellan 
länder som arbetar för ett bättre skydd av 
rättigheterna för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella (hbti-
personer), särskilt genom att 
avkriminalisera homosexualitet, och de 
länder som undergräver dem och lämnar 
utrymme för förföljelse, diskriminering och 
stigmatisering av hbti-personer. 
Parlamentet anser att våldsamma metoder 
och våldshandlingar mot enskilda på grund 
av deras verkliga eller uppfattade sexuella 
läggning, könsidentitet, könsuttryck och 
könsegenskaper bör bestraffas och att man 
måste få bukt med sådana metoder och 
handlingar. Parlamentet uppmanar EU att 
inta en ledande roll när det gäller att 
försvara hbti-personers mänskliga 
rättigheter, bland annat genom att 
använda de diplomatiska verktyg som står 
till dess förfogande för att arbeta för en 
avkriminalisering av sexuella förbindelser 
mellan samtyckande partner av samma 
kön, föregå med gott exempel i fråga om 
att bekämpa våld och diskriminering på 
grund av sexuell läggning, könsidentitet, 
könsuttryck eller könsegenskaper och 
utveckla en ny och ambitiös strategi för 
jämställdhet för hbti+-personer. 
Parlamentet uppmanar EU och 
medlemsstaterna att på ett grundligt och 
konsekvent sätt tillämpa EU:s riktlinjer 
om skydd av hbti-personers mänskliga 
rättigheter inom alla sina yttre åtgärder1a.
_________________
1a EU:s riktlinjer om mänskliga 
rättigheter – icke-diskriminering inom de 
yttre åtgärderna 
http://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-6337-2019-INIT/sv/pdf. 
Riktlinjer för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna för 
homosexuella, bisexuella, transpersoner 
och intersexuella (hbti-personer), 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/c
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ms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/13758
4.pdf.

Or. en

Ändringsförslag 451
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet beklagar de 
växande skillnaderna i utveckling mellan 
länder som arbetar för ett bättre skydd av 
rättigheterna för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella (hbti-
personer), särskilt genom att 
avkriminalisera homosexualitet, och de 
länder som undergräver dem och lämnar 
utrymme för förföljelse, diskriminering och 
stigmatisering av hbti-personer. 
Parlamentet anser att våldsamma metoder 
och våldshandlingar mot enskilda på grund 
av deras sexuella läggning bör bestraffas 
och att man måste få bukt med sådana 
metoder och handlingar. Parlamentet 
uppmanar EU att inta en ledande roll när 
det gäller att försvara hbti-personers 
mänskliga rättigheter samt föregå med gott 
exempel i fråga om att bekämpa våld och 
diskriminering på grund av sexuell 
läggning och utveckla en ny och ambitiös 
strategi för jämställdhet för hbti+-personer.

42. Europaparlamentet beklagar de 
växande skillnaderna i utveckling mellan 
länder som arbetar för ett bättre skydd av 
rättigheterna för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella (hbti-
personer), särskilt genom att 
avkriminalisera homosexualitet, och de 
länder som undergräver dem och lämnar 
utrymme för förföljelse, diskriminering och 
stigmatisering av hbti-personer. 
Parlamentet anser att våldsamma metoder 
och våldshandlingar mot enskilda på grund 
av deras sexuella läggning, könsidentitet, 
könsuttryck eller könsegenskaper, 
inklusive så kallad ”konverteringsterapi”, 
könsstympning av intersexuella och 
tvångssterilisering av transpersoner bör 
bestraffas och att man måste få bukt med 
sådana metoder och handlingar. 
Parlamentet uppmanar EU att inta en 
ledande roll när det gäller att försvara hbti-
personers mänskliga rättigheter samt 
föregå med gott exempel i fråga om att 
bekämpa våld och diskriminering på grund 
av sexuell läggning och utveckla en ny och 
ambitiös strategi för jämställdhet för hbti+-
personer.

Or. en

Ändringsförslag 452
Bert-Jan Ruissen
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Förslag till resolution
Punkt 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet beklagar de 
växande skillnaderna i utveckling mellan 
länder som arbetar för ett bättre skydd av 
rättigheterna för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella (hbti-
personer), särskilt genom att 
avkriminalisera homosexualitet, och de 
länder som undergräver dem och lämnar 
utrymme för förföljelse, diskriminering och 
stigmatisering av hbti-personer. 
Parlamentet anser att våldsamma metoder 
och våldshandlingar mot enskilda på grund 
av deras sexuella läggning bör bestraffas 
och att man måste få bukt med sådana 
metoder och handlingar. Parlamentet 
uppmanar EU att inta en ledande roll när 
det gäller att försvara hbti-personers 
mänskliga rättigheter samt föregå med 
gott exempel i fråga om att bekämpa våld 
och diskriminering på grund av sexuell 
läggning och utveckla en ny och ambitiös 
strategi för jämställdhet för hbti+-
personer.

42. Europaparlamentet beklagar de 
växande skillnaderna i utveckling mellan 
länder som arbetar för ett bättre skydd av 
rättigheterna för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella (hbti-
personer), särskilt genom att 
avkriminalisera homosexualitet, och de 
länder som undergräver dem och lämnar 
utrymme för förföljelse, diskriminering och 
stigmatisering av hbti-personer. 
Parlamentet anser att våldsamma metoder 
och våldshandlingar mot enskilda på grund 
av deras sexuella läggning bör bestraffas 
och att man måste få bukt med sådana 
metoder och handlingar. Parlamentet 
uppmanar EU att inta en ledande roll när 
det gäller att bekämpa diskriminering och 
stigmatisering av hbti-personer samt 
föregå med gott exempel i fråga om att 
bekämpa våld och diskriminering på grund 
av sexuell läggning.

Or. en

Ändringsförslag 453
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet beklagar de 
växande skillnaderna i utveckling mellan 
länder som arbetar för ett bättre skydd av 
rättigheterna för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella 
(hbti-personer), särskilt genom att 
avkriminalisera homosexualitet, och de 

42. Europaparlamentet beklagar de 
växande skillnaderna i utveckling mellan 
länder som arbetar för ett bättre skydd av 
rättigheterna för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella 
(hbti-personer), särskilt genom att 
avkriminalisera homosexualitet, och de 
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länder som undergräver dem och lämnar 
utrymme för förföljelse, diskriminering och 
stigmatisering av hbti-personer. 
Parlamentet anser att våldsamma metoder 
och våldshandlingar mot enskilda på grund 
av deras sexuella läggning bör bestraffas 
och att man måste få bukt med sådana 
metoder och handlingar. Parlamentet 
uppmanar EU att inta en ledande roll när 
det gäller att försvara hbti-personers 
mänskliga rättigheter samt föregå med gott 
exempel i fråga om att bekämpa våld och 
diskriminering på grund av sexuell 
läggning och utveckla en ny och ambitiös 
strategi för jämställdhet för hbti+-
personer.

länder som undergräver dem och lämnar 
utrymme för förföljelse, diskriminering och 
stigmatisering av hbti-personer. 
Parlamentet anser att våldsamma metoder 
och våldshandlingar mot enskilda på grund 
av deras sexuella läggning bör bestraffas 
och att man måste få bukt med sådana 
metoder och handlingar. Parlamentet 
uppmanar EU att inta en ledande roll när 
det gäller att försvara hbti-personers 
mänskliga rättigheter samt föregå med gott 
exempel i fråga om att bekämpa våld och 
diskriminering på grund av sexuell 
läggning.

Or. en

Ändringsförslag 454
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet beklagar de 
växande skillnaderna i utveckling mellan 
länder som arbetar för ett bättre skydd av 
rättigheterna för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella (hbti-
personer), särskilt genom att 
avkriminalisera homosexualitet, och de 
länder som undergräver dem och lämnar 
utrymme för förföljelse, diskriminering och 
stigmatisering av hbti-personer. 
Parlamentet anser att våldsamma metoder 
och våldshandlingar mot enskilda på grund 
av deras sexuella läggning bör bestraffas 
och att man måste få bukt med sådana 
metoder och handlingar. Parlamentet 
uppmanar EU att inta en ledande roll när 
det gäller att försvara hbti-personers 
mänskliga rättigheter samt föregå med gott 
exempel i fråga om att bekämpa våld och 
diskriminering på grund av sexuell 

42. Europaparlamentet fördömer de 
godtyckliga gripandena, tortyren, 
förföljelsen och dödandet av hbti-
personer. Parlamentet beklagar de 
växande skillnaderna i utveckling mellan 
länder som arbetar för ett bättre skydd av 
rättigheterna för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella (hbti-
personer), särskilt genom att 
avkriminalisera homosexualitet, och de 
länder som undergräver dem och lämnar 
utrymme för förföljelse, diskriminering och 
stigmatisering av hbti-personer. 
Parlamentet understryker att våldsamma 
metoder och våldshandlingar mot enskilda 
på grund av deras sexuella läggning bör 
bestraffas och att man måste få bukt med 
sådana metoder och handlingar. 
Parlamentet uppmanar EU att inta en 
ledande roll när det gäller att försvara 
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läggning och utveckla en ny och ambitiös 
strategi för jämställdhet för hbti+-personer.

hbti-personers mänskliga rättigheter samt 
föregå med gott exempel i fråga om att 
bekämpa våld och diskriminering på grund 
av sexuell läggning och utveckla en ny och 
ambitiös strategi för jämställdhet för hbti+-
personer.

Or. en

Ändringsförslag 455
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 42a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

42a. Europaparlamentet framhåller att 
covid-19-pandemin har drabbat hbtqi+-
personer oproportionerligt hårt vilket har 
lett till ökat könsrelaterat våld mot hbtqi+-
personer som har varit tvungna att gå i 
karantän eller återvända till 
diskriminerande familjer eller hem, ökad 
arbetslöshet och hemlöshet, samt att de 
inte kunnat få tillgång till livräddande 
medicinska behandlingar såsom hiv-vård 
och övergångsrelaterad hälso- och 
sjukvård samt till ökad svartmålning från 
politiska och religiösa ledare. Parlamentet 
vill se att man inkluderar hbtqi+-personer 
i stödprogrammen under 
covid-19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 456
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 42a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag
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42a. Europaparlamentet framhåller att 
covid-19-pandemin har drabbat 
hbti-personer oproportionerligt hårt vilket 
har lett till ökat könsrelaterat våld mot 
hbti-personer som har varit tvungna att 
gå i karantän eller återvända till 
diskriminerande familjer eller hem, ökad 
arbetslöshet och hemlöshet, samt att de 
inte kunnat få tillgång till livräddande 
medicinska behandlingar såsom hiv-vård 
och övergångsrelaterad hälso- och 
sjukvård samt till ökad svartmålning från 
politiska och religiösa ledare. Parlamentet 
vill se att man inkluderar hbti-personer i 
stödprogrammen under 
covid-19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 457
Janina Ochojska

Förslag till resolution
Punkt 42a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

42a. Europaparlamentet fördömer 
stigmatiseringen av hbti-personer, 
förföljelserna av dem och uppmaningarna 
till våld mot dem samt inrättandet av 
hbt-fria zoner som en form av extrem 
diskriminering och förakt för deras 
rättigheter och friheter.

Or. pl

Ändringsförslag 458
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 42b (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

42b. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll när det gäller att 
försvara hbti-personers mänskliga 
rättigheter samt föregå med gott exempel 
i fråga om att bekämpa våld och 
diskriminering på grund av sexuell 
läggning, könsidentitet och 
könsegenskaper genom ett effektivt 
genomförande av den nya och ambitiösa 
strategin för jämställdhet för hbti+-
personer, både i och utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 459
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över urbefolkningarnas lidande och 
sårbarhet till följd av konsekvenserna av 
klimatförändringarna och covid-19-
pandemin. Denna situation förvärras 
dessutom genom att urbefolkningarna 
förlorar sin mark och sitt levebröd på 
grund av företags verksamheter och 
därmed sammanhängande skador. 
Parlamentet beklagar att urbefolkningar 
fortsatt utsätts för omfattande och 
systematisk diskriminering och förföljelse 
runt om i världen, bland annat i form av 
tvångsförflyttningar, godtyckliga 
gripanden och mord på 
människorättsförsvarare. Parlamentet 
rekommenderar att EU och dess 
medlemsstater inför hänvisningar till 
urbefolkningar och de rättigheter som 
ingår i FN:s förklaring om 
urbefolkningars rättigheter i de relevanta 
framväxande ramarna för tillbörlig 
aktsamhet, samt ser till att EU-baserade 

utgår
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företag ställs till svars om deras 
skyldigheter åsidosätts.

Or. en

Ändringsförslag 460
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över urbefolkningarnas lidande och 
sårbarhet till följd av konsekvenserna av 
klimatförändringarna och 
covid-19-pandemin. Denna situation 
förvärras dessutom genom att 
urbefolkningarna förlorar sin mark och 
sitt levebröd på grund av företags 
verksamheter och därmed 
sammanhängande skador. Parlamentet 
beklagar att urbefolkningar fortsatt utsätts 
för omfattande och systematisk 
diskriminering och förföljelse runt om i 
världen, bland annat i form av 
tvångsförflyttningar, godtyckliga gripanden 
och mord på människorättsförsvarare. 
Parlamentet rekommenderar att EU och 
dess medlemsstater inför hänvisningar till 
urbefolkningar och de rättigheter som ingår 
i FN:s förklaring om urbefolkningars 
rättigheter i de relevanta framväxande 
ramarna för tillbörlig aktsamhet, samt ser 
till att EU-baserade företag ställs till svars 
om deras skyldigheter åsidosätts.

43. Europaparlamentet är oroat över 
urbefolkningarnas sårbarhet till följd av 
förlusten av deras land och levebröd, 
vilken förstärkts av klimatförändringarna 
och covid-19-pandemin. Parlamentet 
beklagar att urbefolkningar fortsatt utsätts 
för omfattande diskriminering runt om i 
världen, bland annat i form av 
tvångsförflyttningar, godtyckliga gripanden 
och mord på människorättsförsvarare. 
Parlamentet rekommenderar att EU och 
dess medlemsstater inför hänvisningar till 
urbefolkningar och de rättigheter som ingår 
i FN:s förklaring om urbefolkningars 
rättigheter i de relevanta framväxande 
ramarna för tillbörlig aktsamhet, samt ser 
till att företag ställs till svars om deras 
skyldigheter åsidosätts.

Or. en

Ändringsförslag 461
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 43
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Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över urbefolkningarnas lidande och 
sårbarhet till följd av konsekvenserna av 
klimatförändringarna och 
covid-19-pandemin. Denna situation 
förvärras dessutom genom att 
urbefolkningarna förlorar sin mark och sitt 
levebröd på grund av företags 
verksamheter och därmed 
sammanhängande skador. Parlamentet 
beklagar att urbefolkningar fortsatt utsätts 
för omfattande och systematisk 
diskriminering och förföljelse runt om i 
världen, bland annat i form av 
tvångsförflyttningar, godtyckliga gripanden 
och mord på människorättsförsvarare. 
Parlamentet rekommenderar att EU och 
dess medlemsstater inför hänvisningar till 
urbefolkningar och de rättigheter som ingår 
i FN:s förklaring om urbefolkningars 
rättigheter i de relevanta framväxande 
ramarna för tillbörlig aktsamhet, samt ser 
till att EU-baserade företag ställs till svars 
om deras skyldigheter åsidosätts.

43. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över urbefolkningarnas och enskilda 
individers lidande och sårbarhet till följd 
av konsekvenserna av 
klimatförändringarna och 
covid-19-pandemin. Denna situation 
förvärras dessutom genom att 
urbefolkningarna förlorar sin mark och sitt 
levebröd på grund av företags 
verksamheter och därmed 
sammanhängande skador. Parlamentet 
beklagar att urbefolkningar fortsatt utsätts 
för omfattande och systematisk 
diskriminering och förföljelse runt om i 
världen, bland annat i form av 
tvångsförflyttningar, godtyckliga gripanden 
och mord på människorättsförsvarare och 
markförsvarare. Parlamentet 
rekommenderar att EU och dess 
medlemsstater inför hänvisningar till 
urbefolkningar och de rättigheter som ingår 
i FN:s förklaring om urbefolkningars 
rättigheter i de relevanta framväxande 
ramarna för tillbörlig aktsamhet, samt ser 
till att EU-baserade företag ställs till svars 
om deras skyldigheter åsidosätts.

Or. en

Ändringsförslag 462
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över urbefolkningarnas lidande och 
sårbarhet till följd av konsekvenserna av 
klimatförändringarna och 
covid-19-pandemin. Denna situation 
förvärras dessutom genom att 
urbefolkningarna förlorar sin mark och sitt 

43. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över urbefolkningarnas lidande och 
sårbarhet till följd av, bland andra, 
konsekvenserna av klimatförändringarna 
och covid-19-pandemin. Denna situation 
förvärras dessutom genom att 
urbefolkningarna förlorar sin mark och sitt 
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levebröd på grund av företags 
verksamheter och därmed 
sammanhängande skador. Parlamentet 
beklagar att urbefolkningar fortsatt utsätts 
för omfattande och systematisk 
diskriminering och förföljelse runt om i 
världen, bland annat i form av 
tvångsförflyttningar, godtyckliga gripanden 
och mord på människorättsförsvarare. 
Parlamentet rekommenderar att EU och 
dess medlemsstater inför hänvisningar till 
urbefolkningar och de rättigheter som ingår 
i FN:s förklaring om urbefolkningars 
rättigheter i de relevanta framväxande 
ramarna för tillbörlig aktsamhet, samt ser 
till att EU-baserade företag ställs till svars 
om deras skyldigheter åsidosätts.

levebröd på grund av företags 
verksamheter och därmed 
sammanhängande skador. Parlamentet 
beklagar att urbefolkningar fortsatt utsätts 
för omfattande och systematisk 
diskriminering och förföljelse runt om i 
världen, bland annat i form av 
tvångsförflyttningar, godtyckliga gripanden 
och mord på människorättsförsvarare. 
Parlamentet rekommenderar att EU och 
dess medlemsstater inför hänvisningar till 
urbefolkningar och de rättigheter som ingår 
i FN:s förklaring om urbefolkningars 
rättigheter i de relevanta framväxande 
ramarna för tillbörlig aktsamhet, samt ser 
till att EU-baserade företag ställs till svars 
om deras skyldigheter åsidosätts.

Or. en

Ändringsförslag 463
David Lega

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över urbefolkningarnas lidande och 
sårbarhet till följd av konsekvenserna av 
klimatförändringarna och 
covid-19-pandemin. Denna situation 
förvärras dessutom genom att 
urbefolkningarna förlorar sin mark och sitt 
levebröd på grund av företags 
verksamheter och därmed 
sammanhängande skador. Parlamentet 
beklagar att urbefolkningar fortsatt utsätts 
för omfattande och systematisk 
diskriminering och förföljelse runt om i 
världen, bland annat i form av 
tvångsförflyttningar, godtyckliga gripanden 
och mord på människorättsförsvarare. 
Parlamentet rekommenderar att EU och 
dess medlemsstater inför hänvisningar till 
urbefolkningar och de rättigheter som ingår 

43. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över urbefolkningarnas lidande och 
sårbarhet till följd av konsekvenserna av 
klimatförändringarna och 
covid-19-pandemin. Denna situation 
förvärras dessutom genom att 
urbefolkningarna förlorar sin mark och sitt 
levebröd, ibland på grund av företags 
verksamheter och därmed 
sammanhängande skador. Parlamentet 
beklagar att urbefolkningar fortsatt utsätts 
för omfattande och systematisk 
diskriminering och förföljelse runt om i 
världen, bland annat i form av 
tvångsförflyttningar, godtyckliga gripanden 
och mord på människorättsförsvarare. 
Parlamentet rekommenderar att EU och 
dess medlemsstater inför hänvisningar till 
urbefolkningar och de rättigheter som ingår 
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i FN:s förklaring om urbefolkningars 
rättigheter i de relevanta framväxande 
ramarna för tillbörlig aktsamhet, samt ser 
till att EU-baserade företag ställs till svars 
om deras skyldigheter åsidosätts.

i FN:s förklaring om urbefolkningars 
rättigheter i de relevanta framväxande 
ramarna för tillbörlig aktsamhet, samt ser 
till att EU-baserade företag ställs till svars 
om deras skyldigheter åsidosätts.

Or. en

Ändringsförslag 464
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över urbefolkningarnas lidande och 
sårbarhet till följd av konsekvenserna av 
klimatförändringarna och 
covid-19-pandemin. Denna situation 
förvärras dessutom genom att 
urbefolkningarna förlorar sin mark och sitt 
levebröd på grund av företags 
verksamheter och därmed 
sammanhängande skador. Parlamentet 
beklagar att urbefolkningar fortsatt utsätts 
för omfattande och systematisk 
diskriminering och förföljelse runt om i 
världen, bland annat i form av 
tvångsförflyttningar, godtyckliga gripanden 
och mord på människorättsförsvarare. 
Parlamentet rekommenderar att EU och 
dess medlemsstater inför hänvisningar till 
urbefolkningar och de rättigheter som ingår 
i FN:s förklaring om urbefolkningars 
rättigheter i de relevanta framväxande 
ramarna för tillbörlig aktsamhet, samt ser 
till att EU-baserade företag ställs till svars 
om deras skyldigheter åsidosätts.

43. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över urbefolkningarnas lidande och 
sårbarhet till följd av konsekvenserna av 
klimatförändringarna och 
covid-19-pandemin. Denna situation 
förvärras dessutom genom att 
urbefolkningarna förlorar sin mark och sitt 
levebröd på grund av företags 
verksamheter och därmed 
sammanhängande skador. Parlamentet 
beklagar att urbefolkningar fortsatt utsätts 
för omfattande och systematisk 
diskriminering och förföljelse runt om i 
världen, bland annat i form av 
tvångsförflyttningar, godtyckliga gripanden 
och mord på människorättsförsvarare. 
Parlamentet rekommenderar att EU och 
dess medlemsstater inför hänvisningar till 
urbefolkningar och de rättigheter som ingår 
i FN:s förklaring om urbefolkningars 
rättigheter i de relevanta framväxande 
ramarna för tillbörlig aktsamhet, samt ser 
till att skyldigheterna är tydligt angivna 
och definierade, och att EU-baserade 
företag förstår och tillämpar sitt 
företagsansvar i enlighet med detta.

Or. en
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Ändringsförslag 465
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 44

Förslag till resolution Ändringsförslag

44. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU, medlemsstaterna och deras 
partnerländer i det internationella 
samfundet att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för ett fullständigt erkännande, 
skydd och främjande av 
urbefolkningarnas rättigheter, däribland 
den rätt som urbefolkningarna har till sin 
mark, sina territorier och sina resurser. 
Parlamentet välkomnar det arbete som 
civilsamhället och icke-statliga 
organisationer utför i samband med dessa 
frågor. Parlamentet bekräftar på nytt 
behovet av att inrätta en 
klagomålsmekanism för inlämning av 
klagomål om kränkningar och missbruk 
av urbefolkningars rättigheter till följd av 
EU-baserade företags verksamheter. 
Parlamentet överväger att utse en ständig 
föredragande för urbefolkningar inom 
parlamentet i syfte att övervaka den 
människorättsrelaterade situationen för 
dem. Länder uppmanas att ratificera 
bestämmelserna i ILO:s konvention nr 
169 av den 27 juni 1989 om ursprungsfolk 
och stamfolk i självstyrande länder.

44. Europaparlamentet stöder 
uppmaningen till de berörda 
institutionerna att skydda urbefolkningars 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 466
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till resolution
Punkt 44

Förslag till resolution Ändringsförslag

44. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU, medlemsstaterna och deras 

44. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU, medlemsstaterna och deras 
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partnerländer i det internationella 
samfundet att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för ett fullständigt erkännande, 
skydd och främjande av urbefolkningarnas 
rättigheter, däribland den rätt som 
urbefolkningarna har till sin mark, sina 
territorier och sina resurser. Parlamentet 
välkomnar det arbete som civilsamhället 
och icke-statliga organisationer utför i 
samband med dessa frågor. Parlamentet 
bekräftar på nytt behovet av att inrätta en 
klagomålsmekanism för inlämning av 
klagomål om kränkningar och missbruk 
av urbefolkningars rättigheter till följd av 
EU-baserade företags verksamheter. 
Parlamentet överväger att utse en ständig 
föredragande för urbefolkningar inom 
parlamentet i syfte att övervaka den 
människorättsrelaterade situationen för 
dem. Länder uppmanas att ratificera 
bestämmelserna i ILO:s konvention nr 
169 av den 27 juni 1989 om ursprungsfolk 
och stamfolk i självstyrande länder.

partnerländer i det internationella 
samfundet att undersöka eventuella 
åtgärder för urbefolkningarnas rätt till sin 
identitet, däribland den rätt som 
urbefolkningarna har till sin mark, sina 
territorier och sina resurser.

Or. fr

Ändringsförslag 467
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 44

Förslag till resolution Ändringsförslag

44. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU, medlemsstaterna och deras 
partnerländer i det internationella 
samfundet att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för ett fullständigt erkännande, 
skydd och främjande av urbefolkningarnas 
rättigheter, däribland den rätt som 
urbefolkningarna har till sin mark, sina 
territorier och sina resurser. Parlamentet 
välkomnar det arbete som civilsamhället 
och icke-statliga organisationer utför i 
samband med dessa frågor. Parlamentet 
bekräftar på nytt behovet av att inrätta en 

44. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU, medlemsstaterna och deras 
partnerländer i det internationella 
samfundet att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för ett erkännande, skydd och 
främjande av urbefolkningarnas rättigheter, 
däribland den rätt som urbefolkningarna 
har till sin mark, sina territorier och sina 
resurser. Parlamentet välkomnar det arbete 
som civilsamhället och icke-statliga 
organisationer utför i samband med dessa 
frågor. Parlamentet bekräftar på nytt 
behovet av att inrätta en 
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klagomålsmekanism för inlämning av 
klagomål om kränkningar och missbruk av 
urbefolkningars rättigheter till följd av 
EU-baserade företags verksamheter. 
Parlamentet överväger att utse en ständig 
föredragande för urbefolkningar inom 
parlamentet i syfte att övervaka den 
människorättsrelaterade situationen för 
dem. Länder uppmanas att ratificera 
bestämmelserna i ILO:s konvention nr 169 
av den 27 juni 1989 om ursprungsfolk och 
stamfolk i självstyrande länder.

klagomålsmekanism för inlämning av 
klagomål om kränkningar och missbruk av 
urbefolkningars rättigheter till följd av 
illegala verksamheter. Parlamentet 
överväger att utse en ständig föredragande 
för urbefolkningar inom parlamentet i syfte 
att övervaka den människorättsrelaterade 
situationen för dem. Länder uppmanas att 
ratificera bestämmelserna i ILO:s 
konvention nr 169 av den 27 juni 1989 om 
ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande 
länder.

Or. en

Ändringsförslag 468
Leopoldo López Gil

Förslag till resolution
Punkt 44

Förslag till resolution Ändringsförslag

44. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU, medlemsstaterna och deras 
partnerländer i det internationella 
samfundet att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för ett fullständigt erkännande, 
skydd och främjande av urbefolkningarnas 
rättigheter, däribland den rätt som 
urbefolkningarna har till sin mark, sina 
territorier och sina resurser. Parlamentet 
välkomnar det arbete som civilsamhället 
och icke-statliga organisationer utför i 
samband med dessa frågor. Parlamentet 
bekräftar på nytt behovet av att inrätta en 
klagomålsmekanism för inlämning av 
klagomål om kränkningar och missbruk av 
urbefolkningars rättigheter till följd av 
EU-baserade företags verksamheter. 
Parlamentet överväger att utse en ständig 
föredragande för urbefolkningar inom 
parlamentet i syfte att övervaka den 
människorättsrelaterade situationen för 
dem. Länder uppmanas att ratificera 
bestämmelserna i ILO:s konvention nr 169 
av den 27 juni 1989 om ursprungsfolk och 

44. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU, medlemsstaterna och deras 
partnerländer i det internationella 
samfundet att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för ett fullständigt erkännande, 
skydd och främjande av urbefolkningarnas 
rättigheter, däribland den rätt som 
urbefolkningarna har till sin mark, sina 
territorier och sina resurser. Parlamentet 
välkomnar det arbete som civilsamhället 
och icke-statliga organisationer utför i 
samband med dessa frågor. Parlamentet 
bekräftar på nytt behovet av att inrätta en 
klagomålsmekanism för inlämning av 
klagomål om kränkningar och missbruk av 
urbefolkningars rättigheter till följd av 
multinationella företags verksamheter. 
Parlamentet överväger att utse en ständig 
föredragande för urbefolkningar inom 
parlamentet i syfte att övervaka den 
människorättsrelaterade situationen för 
dem. Länder uppmanas att ratificera 
bestämmelserna i ILO:s konvention nr 169 
av den 27 juni 1989 om ursprungsfolk och 
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stamfolk i självstyrande länder. stamfolk i självstyrande länder.

Or. es

Ändringsförslag 469
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 44

Förslag till resolution Ändringsförslag

44. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU, medlemsstaterna och deras 
partnerländer i det internationella 
samfundet att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för ett fullständigt erkännande, 
skydd och främjande av urbefolkningarnas 
rättigheter, däribland den rätt som 
urbefolkningarna har till sin mark, sina 
territorier och sina resurser. Parlamentet 
välkomnar det arbete som civilsamhället 
och icke-statliga organisationer utför i 
samband med dessa frågor. Parlamentet 
bekräftar på nytt behovet av att inrätta en 
klagomålsmekanism för inlämning av 
klagomål om kränkningar och missbruk av 
urbefolkningars rättigheter till följd av 
EU-baserade företags verksamheter. 
Parlamentet överväger att utse en ständig 
föredragande för urbefolkningar inom 
parlamentet i syfte att övervaka den 
människorättsrelaterade situationen för 
dem. Länder uppmanas att ratificera 
bestämmelserna i ILO:s konvention nr 169 
av den 27 juni 1989 om ursprungsfolk och 
stamfolk i självstyrande länder.

44. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU, medlemsstaterna och deras 
partnerländer i det internationella 
samfundet att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för ett fullständigt erkännande, 
skydd och främjande av urbefolkningarnas 
rättigheter, däribland den rätt som 
urbefolkningarna har till sin mark, sina 
territorier och sina resurser. Parlamentet 
välkomnar det arbete som civilsamhället 
och icke-statliga organisationer utför i 
samband med dessa frågor. Parlamentet 
bekräftar på nytt behovet av att inrätta en 
klagomålsmekanism för inlämning av 
klagomål om systematiska kränkningar och 
missbruk av urbefolkningars rättigheter till 
följd av EU-baserade företags 
verksamheter. Parlamentet överväger att 
utse en ständig föredragande för 
urbefolkningar inom parlamentet i syfte att 
övervaka den människorättsrelaterade 
situationen för dem. Länder uppmanas att 
ratificera bestämmelserna i ILO:s 
konvention nr 169 av den 27 juni 1989 om 
ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande 
länder och att respektera 
ursprungssamhällens rätt till fritt och 
välinformerat samtycke på förhand.

Or. en

Ändringsförslag 470
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Förslag till resolution
Punkt 44

Förslag till resolution Ändringsförslag

44. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU, medlemsstaterna och deras 
partnerländer i det internationella 
samfundet att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för ett fullständigt erkännande, 
skydd och främjande av urbefolkningarnas 
rättigheter, däribland den rätt som 
urbefolkningarna har till sin mark, sina 
territorier och sina resurser. Parlamentet 
välkomnar det arbete som civilsamhället 
och icke-statliga organisationer utför i 
samband med dessa frågor. Parlamentet 
bekräftar på nytt behovet av att inrätta en 
klagomålsmekanism för inlämning av 
klagomål om kränkningar och missbruk av 
urbefolkningars rättigheter till följd av 
EU-baserade företags verksamheter. 
Parlamentet överväger att utse en ständig 
föredragande för urbefolkningar inom 
parlamentet i syfte att övervaka den 
människorättsrelaterade situationen för 
dem. Länder uppmanas att ratificera 
bestämmelserna i ILO:s konvention nr 169 
av den 27 juni 1989 om ursprungsfolk och 
stamfolk i självstyrande länder.

44. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt EU, medlemsstaterna och deras 
partnerländer i det internationella 
samfundet att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för ett fullständigt erkännande, 
skydd och främjande av urbefolkningarnas 
rättigheter, däribland den rätt som 
urbefolkningarna har till sitt språk, sin 
mark, sina territorier och sina resurser. 
Parlamentet välkomnar det arbete som 
civilsamhället och icke-statliga 
organisationer utför i samband med dessa 
frågor. Parlamentet bekräftar på nytt 
behovet av att inrätta en 
klagomålsmekanism för inlämning av 
klagomål om kränkningar och missbruk av 
urbefolkningars rättigheter till följd av 
EU-baserade företags verksamheter. 
Parlamentet överväger att utse en ständig 
föredragande för urbefolkningar inom 
parlamentet i syfte att övervaka den 
människorättsrelaterade situationen för 
dem. Länder uppmanas att ratificera 
bestämmelserna i ILO:s konvention nr 169 
av den 27 juni 1989 om ursprungsfolk och 
stamfolk i självstyrande länder.

Or. en

Ändringsförslag 471
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 44a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

44a. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft regeringar att bedriva en 
utvecklings- och miljöpolitik som 
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respekterar ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter och inkluderar 
urbefolkningen och lokalbefolkningen, i 
linje med FN:s mål för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 472
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Förslag till resolution
Underrubrik 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Nationella, etniska och språkliga 
minoriteter
(NY) Europaparlamentet beklagar att 
många länder trots sina internationella 
skyldigheter och åtaganden att skydda 
minoriteter driver en politik för 
tvångsassimilering av nationella, etniska 
och språkliga minoriteter genom att 
åsidosätta deras grundläggande och 
mänskliga rättigheter.
(NY) Parlamentet uppmanar regeringar i 
EU:s partnerländer att respektera 
nationella, etniska och språkliga 
minoriteters grundläggande mänskliga 
rättigheter, inbegripet deras kultur, språk, 
religion, traditioner och historia, för att 
bevara kulturer och mångfald. 
Parlamentet upprepar behovet av att leva 
upp till de skyldigheter och åtaganden 
som de har tagit på sig genom 
internationella fördrag och avtal, samt 
Europarådets rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 473
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 45
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Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet välkomnar att 
rådet 2019 antog EU:s riktlinjer om 
mänskliga rättigheter – icke-
diskriminering inom de yttre åtgärderna. 
Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att använda alla verktyg 
som står till deras förfogande för att se till 
att de som gjort sig skyldiga till 
kränkningar av rättigheter på grund av 
rasism, diskriminering eller 
främlingsfientlighet ställs till svars.

45. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över den omvända 
rasdiskrimineringspolitiken i Sydafrika. 
Parlamentet noterar att Sydafrika är det 
enda landet i världen där en majoritet på 
80 % skyddas genom aktiva åtgärder mot 
en minoritet på mindre än 8 % mer än 
25 år efter slutet på apartheid. 
Parlamentet fördömer vidare de brutala 
och våldsamma morden på vita 
sydafrikaner, i synnerhet jordbrukare. 
Parlamentet uppmanar med kraft den 
sydafrikanska regeringen att förhindra 
och utreda dessa attacker och åtala 
mördarna snarast möjligt, för att 
förhindra att ett eventuellt folkmord äger 
rum och för att se till att de som gjort sig 
skyldiga ställs till svars. Parlamentet 
bekräftar vidare att folk i Sydafrika har 
rätt till självbestämmande i alla dess 
former och uppmanar eftertryckligen den 
sydafrikanska regeringen att säkerställa 
att rätten till självbestämmande i allt 
väsentligt verkställs för alla folk i 
Sydafrika, och i synnerhet för minoriteter. 
Parlamentet fördömer vidare att dessa 
attacker i hög grad ignoreras eller 
bortförklaras av världssamfundet i dess 
ständiga strävan efter att vara politiskt 
korrekt. Parlamentet uppmanar med kraft 
EU:s medlemsstater att fördöma alla 
sådana våldshandlingar mot 
minoritetsgrupper i Sydafrika.

Or. en

Ändringsförslag 474
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 45
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Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet välkomnar att 
rådet 2019 antog EU:s riktlinjer om 
mänskliga rättigheter – icke-diskriminering 
inom de yttre åtgärderna. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
använda alla verktyg som står till deras 
förfogande för att se till att de som gjort sig 
skyldiga till kränkningar av rättigheter på 
grund av rasism, diskriminering eller 
främlingsfientlighet ställs till svars.

45. Europaparlamentet välkomnar att 
rådet 2019 antog EU:s riktlinjer om 
mänskliga rättigheter – icke-diskriminering 
inom de yttre åtgärderna. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
använda alla verktyg som står till deras 
förfogande för att se till att de som gjort sig 
skyldiga till kränkningar av rättigheter på 
grund av diskriminering baserad på ras, 
kast (arbete och härkomst), religion, 
etniskt ursprung eller nationalitet ställs 
till svars.

Or. en

Ändringsförslag 475
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Punkt 45

Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet välkomnar att 
rådet 2019 antog EU:s riktlinjer om 
mänskliga rättigheter – icke-diskriminering 
inom de yttre åtgärderna. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
använda alla verktyg som står till deras 
förfogande för att se till att de som gjort sig 
skyldiga till kränkningar av rättigheter på 
grund av rasism, diskriminering eller 
främlingsfientlighet ställs till svars.

45. Europaparlamentet välkomnar att 
rådet 2019 antog EU:s riktlinjer om 
mänskliga rättigheter – icke-diskriminering 
inom de yttre åtgärderna. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
använda alla verktyg som står till deras 
förfogande för att se till att de som gjort sig 
skyldiga till kränkningar av rättigheter på 
grund av rasism, antisemitism, 
diskriminering eller främlingsfientlighet 
ställs till svars.

Or. en

Ändringsförslag 476
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 45
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Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet välkomnar att 
rådet 2019 antog EU:s riktlinjer om 
mänskliga rättigheter – icke-diskriminering 
inom de yttre åtgärderna. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
använda alla verktyg som står till deras 
förfogande för att se till att de som gjort sig 
skyldiga till kränkningar av rättigheter på 
grund av rasism, diskriminering eller 
främlingsfientlighet ställs till svars.

45. Europaparlamentet välkomnar att 
rådet 2019 antog EU:s riktlinjer om 
mänskliga rättigheter – icke-diskriminering 
inom de yttre åtgärderna. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
använda alla verktyg som står till deras 
förfogande för att se till att de som gjort sig 
skyldiga till kränkningar av rättigheter på 
grund av rasism, diskriminering eller 
främlingsfientlighet ställs till svars. 
Parlamentet uppmanar alla 
EU-delegationer och deras respektive 
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter 
att konsekvent fullgöra sin skyldighet att 
bedöma och analysera läget i fråga om 
icke-diskriminering och redogöra för det i 
EU:s landstrategier för mänskliga 
rättigheter och demokrati i kapitlet som 
berör icke-diskriminering och 
utestängning samt berörda avsnitt om de 
särskilda grunderna för diskriminering 
och/eller för diskriminerade grupper. 
Parlamentet betonar att uppdateringarna 
av läget i fråga om icke-diskriminering i 
de årliga genomföranderapporterna om 
landstrategier för mänskliga rättigheter 
och demokrati och beskickningschefernas 
rapporter är avgörande för 
förberedelserna av och informationen till 
människorättsdialogerna, och i 
riktlinjerna föreskrivs också att EU ska 
uppmuntra och stödja aktivt deltagande 
från det civila samhället i multilaterala 
forum och mekanismer i samband med 
diskriminering som baseras på kast 
(arbete och härkomst).

Or. en

Ändringsförslag 477
Michal Šimečka

Förslag till resolution
Punkt 45
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Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet välkomnar att 
rådet 2019 antog EU:s riktlinjer om 
mänskliga rättigheter – icke-diskriminering 
inom de yttre åtgärderna. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
använda alla verktyg som står till deras 
förfogande för att se till att de som gjort sig 
skyldiga till kränkningar av rättigheter på 
grund av rasism, diskriminering eller 
främlingsfientlighet ställs till svars.

45. Europaparlamentet välkomnar att 
rådet 2019 antog EU:s riktlinjer om 
mänskliga rättigheter – icke-diskriminering 
inom de yttre åtgärderna. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
använda alla verktyg som står till deras 
förfogande för att se till att de som gjort sig 
skyldiga till kränkningar av rättigheter på 
grund av rasism, diskriminering eller 
främlingsfientlighet ställs till 
svars. Parlamentet påminner om vikten att 
aktivt stödja inkluderande och 
antirasistiska initiativ, särskilt med tanke 
på ökningen av främlingsfientliga och 
rasistiska angrepp runt om i världen, mot 
bakgrund av ökade krav på social rättvisa 
som har lett till en våg av protester globalt 
och krav på åtgärder efter morden på 
George Floyd och Breonna Taylor.

Or. en

Ändringsförslag 478
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 45

Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet välkomnar att 
rådet 2019 antog EU:s riktlinjer om 
mänskliga rättigheter – icke-diskriminering 
inom de yttre åtgärderna. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
använda alla verktyg som står till deras 
förfogande för att se till att de som gjort sig 
skyldiga till kränkningar av rättigheter på 
grund av rasism, diskriminering eller 
främlingsfientlighet ställs till svars.

45. Europaparlamentet välkomnar att 
rådet 2019 antog EU:s riktlinjer om 
mänskliga rättigheter – icke-diskriminering 
inom de yttre åtgärderna. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
använda alla verktyg som står till deras 
förfogande för att se till att de som gjort sig 
skyldiga till kränkningar av rättigheter på 
grund av rasism, diskriminering eller 
främlingsfientlighet ställs till svars. 
Parlamentet fördömer all tillämpning av 
reserestriktioner för personer som lever 
med hiv, i medlemsstaterna och i 
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partnerländer.

Or. en

Ändringsförslag 479
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 45a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

45a. Europaparlamentet ser med stor 
oro på omfattningen och konsekvenserna 
av kasthierarkier, den diskriminering och 
de människorättskränkningar som 
baseras på kasttillhörighet, bland annat i 
form av förvägrad tillgång till 
rättsväsendet eller sysselsättning, fortsatt 
segregering, fattigdom och stigmatisering 
samt kastrelaterade hinder för 
grundläggande mänskliga rättigheter och 
mänsklig utveckling. Parlamentet 
upprepar sitt krav på utvecklingen av en 
EU-politik om kastdiskriminering, och 
uppmanar EU att agera utifrån sin egen 
allvarliga oro över diskriminering på 
grund av kasttillhörighet. Parlamentet 
upprepar sin uppmaning till EU och dess 
medlemsstater att intensifiera insatser och 
stödja initiativ på FN- och 
delegationsnivå för att avskaffa 
kastdiskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 480
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 45a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

45a. Europaparlamentet ser med stor 
oro på omfattningen och konsekvenserna 
av kasthierarkier, den diskriminering och 
de människorättskränkningar som 
baseras på kasttillhörighet, bland annat i 
form av förvägrad tillgång till 
rättsväsendet eller sysselsättning, fortsatt 
segregering, fattigdom och stigmatisering 
samt kastrelaterade hinder för 
grundläggande mänskliga rättigheter och 
mänsklig utveckling. Parlamentet 
upprepar sin uppmaning om utformandet 
av en EU-politik om kastdiskriminering. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till 
EU och dess medlemsstater att 
intensifiera insatser och stödja initiativ i 
FN och i tredjeländer för att avskaffa 
kastdiskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 481
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 45a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

45a. Europaparlamentet ser med stor 
oro på omfattningen och konsekvenserna 
av kasthierarkier, den diskriminering och 
de människorättskränkningar som 
baseras på kasttillhörighet, bland annat i 
form av förvägrad tillgång till 
rättsväsendet eller sysselsättning, fortsatt 
segregering, fattigdom och stigmatisering 
samt kastrelaterade hinder för 
grundläggande mänskliga rättigheter och 
mänsklig utveckling. Parlamentet 
upprepar sin uppmaning om utformandet 
av en EU-politik om kastdiskriminering 
och uppmanar EU att agera utifrån sin 
egen allvarliga oro över diskriminering på 
grund av kasttillhörighet. Parlamentet 
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upprepar sin uppmaning till EU och dess 
medlemsstater att intensifiera insatser och 
stödja initiativ på FN- och 
delegationsnivå för att avskaffa 
kastdiskriminering. 

Or. en

Ändringsförslag 482
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 45b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

45b. Europaparlamentet upprepar hur 
viktig utbildning är för att bryta ned 
fördomar och stereotyper, främja 
tolerans, förståelse och mångfald, och 
betonar att utbildning är ett viktigt verktyg 
för att få ett slut på strukturell 
diskriminering och rasism i våra 
samhällen. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att främja en 
antidiskrimineringspolitik på alla 
områden. Parlamentet anser att kampen 
mot rasism är en övergripande fråga och 
att den bör beaktas inom unionens alla 
politikområden.

Or. en

Ändringsförslag 483
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Underrubrik 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

Tanke-, samvets-, religions- och trosfrihet Tanke-, samvets-, religions- och trosfrihet 
eller frihet att inte tro

Or. en
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Ändringsförslag 484
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion, inbegripet deras rätt att ha eller 
inte ha en trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
uttrycker vidare oro över missbruket och 
instrumentaliseringen av religion för att 
underblåsa intolerans eller undergräva 
andra mänskliga rättigheter, inklusive 
hbtqi+-personers och kvinnors rättigheter, 
det vill säga sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter, samt barns rätt till tanke-, 
religions- och samvetsfrihet. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.
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Or. en

Ändringsförslag 485
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
uttrycker vidare oro över missbruket och 
instrumentaliseringen av religion för att 
underblåsa intolerans eller undergräva 
andra mänskliga rättigheter, inklusive 
hbtqi+-personers och kvinnors rättigheter, 
det vill säga sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter. Parlamentet välkomnar 
plattformen för globalt utbyte om religion i 
samhället, som lanserades av vice 
ordföranden för kommissionen/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik i Bryssel den 6 september 
2019. Parlamentet rekommenderar dock att 
lika stor uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.
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Or. en

Ändringsförslag 486
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion, trosuppfattning, ateism eller 
agnosticism. Parlamentet bekräftar på nytt 
sitt stöd till personer som fallit offer för 
våld på grund av religion eller 
trosuppfattning och sitt åtagande om att 
sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 487
Leopoldo López Gil

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för religiös extremism och 
fanatism och sitt åtagande om att sätta 
stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

Or. es

Ändringsförslag 488
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Punkt 46
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Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
efterlyser ett starkt fokus på skydd av den 
mänskliga rättigheten till tanke-, samvets-, 
religions- och trosfrihet. 

Or. en

Ändringsförslag 489
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
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som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
stöder starkt mandatet för EU:s särskilda 
sändebud för främjande av religions- och 
trosfrihet utanför EU. Parlamentet 
beklagar den tio månader långa 
förseningen för att utse någon till denna 
befattning. Parlamentet efterlyser att 
någon tillsätts så snart som möjligt, 
särskilt med tanke på att tre månader har 
gått sedan en nära förestående tillsättning 
tillkännagavs. Parlamentet välkomnar 
plattformen för globalt utbyte om religion i 
samhället, som lanserades av vice 
ordföranden för kommissionen/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik i Bryssel den 6 september 
2019. Parlamentet rekommenderar dock att 
lika stor uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 490
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet är bestört över 46. Europaparlamentet är bestört över 
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det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
stöder starkt mandatet för EU:s särskilda 
sändebud för främjande av religions- och 
trosfrihet utanför EU. Parlamentet 
beklagar den tio månader långa 
förseningen för att utse någon till denna 
befattning. Parlamentet efterlyser att 
någon tillsätts så snart som möjligt, 
särskilt med tanke på att tre månader har 
gått sedan en nära förestående tillsättning 
tillkännagavs. Parlamentet välkomnar 
plattformen för globalt utbyte om religion i 
samhället, som lanserades av vice 
ordföranden för kommissionen/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik i Bryssel den 6 september 
2019. Parlamentet rekommenderar dock att 
lika stor uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 491
Željana Zovko

Förslag till resolution
Punkt 46
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Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
stöder starkt mandatet för EU:s särskilda 
sändebud för främjande av religions- och 
trosfrihet utanför EU, beklagar den tio 
månader långa förseningen för att utse 
någon till denna befattning och efterlyser 
att någon tillsätts så snart som möjligt. 
Parlamentet välkomnar plattformen för 
globalt utbyte om religion i samhället, som 
lanserades av vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 492
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, 
Lukas Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Förslag till resolution
Punkt 46
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Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
stöder starkt mandatet för EU:s särskilda 
sändebud för främjande av religions- och 
trosfrihet utanför EU. Parlamentet 
beklagar den tio månader långa 
förseningen för att utse någon till denna 
befattning. Parlamentet välkomnar 
plattformen för globalt utbyte om religion i 
samhället, som lanserades av vice 
ordföranden för kommissionen/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik i Bryssel den 6 september 
2019. Parlamentet rekommenderar dock att 
lika stor uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 493
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 46
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Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att så fort som 
möjligt förnya befattningen som EU:s 
särskilda sändebud för främjande av 
religions- och trosfrihet utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 494
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag
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46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att säkerställa 
insyn i nomineringen av EU:s nästa 
särskilda sändebud för främjande av 
religions- och trosfrihet, samt i dess 
mandat och verksamhet, och säkerställa 
hennes/hans åtaganden gentemot de 
mänskliga rättigheternas universalitet, 
odelbarhet och ömsesidiga samverkan.

Or. en

Ändringsförslag 495
Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 46
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Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
understryker behovet av att särskilt 
uppmärksamma situationen för de kristna 
runt om i världen som förföljs och som 
utgör en klar majoritet av de religiösa 
grupper som diskrimineras, utsätts för 
våld och dödas.

Or. en

Ändringsförslag 496
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 46
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Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter.

46. Europaparlamentet är bestört över 
det antal mord, attacker och handlingar i 
form av förföljelse, diskriminering, 
trakasserier och anstiftan till antagonism 
som ägde rum och det antal begränsningar 
av rättigheter som infördes 2019 riktat mot 
enskilda och grupper på grund av deras 
religion eller trosuppfattning. Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt stöd till personer som 
fallit offer för våld på grund av religion 
eller trosuppfattning och sitt åtagande om 
att sätta stopp för sådant våld. Parlamentet 
välkomnar plattformen för globalt utbyte 
om religion i samhället, som lanserades av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
Bryssel den 6 september 2019. Parlamentet 
rekommenderar dock att lika stor 
uppmärksamhet ägnas åt både 
intrareligiösa och interreligiösa relationer. 
Parlamentet efterlyser i detta avseende 
utveckling av EU-stöd till intrareligiös 
dialog på lokal nivå i syfte att bekämpa 
extremism och hatpropaganda. Parlamentet 
vill dessutom att målen att främja och 
skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten integreras i ett bredare 
spektrum av EU-verksamheter som rör 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
beklagar djupt att vissa länder har, 
tillämpar eller planerar att införa 
straffrätt med straff för hädelse, 
konvertering eller apostasi. Parlamentet 
betonar att religions- och trosfrihet 
innefattar rätten att inte tro, rätten till en 
teistisk, icke-teistisk, agnostisk eller 
ateistisk åskådning och rätten till 
apostasi.

Or. en

Ändringsförslag 497
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky
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Förslag till resolution
Punkt 46a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

46a. Europaparlamentet betonar vikten 
av skydd för den största förföljda religiösa 
minoriteten i världen, nämligen kristna. 
Parlamentet varnar för att förföljelsen av 
kristna börjar närmar sig en grad av 
folkmord. Parlamentet uttrycker allvarlig 
oro över islamistiska terroristgruppers 
fortsatta angrepp på kristna i Afrika och 
runt om i världen. Parlamentet fördömer 
med kraft attacken på julaftonen 2019 
och avrättningen av elva personer i 
Nigeria på juldagen 2019.

Or. en

Ändringsförslag 498
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 46a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

46a. Europaparlamentet noterar med 
oro att kristna utgör den största förföljda 
religiösa minoriteten i världen, med en 
ökning av våld, hotelser, förslavning, 
våldtäkter, avrättningar, lagar mot 
hädelse och konvertering, förstörelse av 
kyrkor, påtvingade försvinnanden och 
folkmord, och att några av de äldsta 
kristna samfunden riskerar att försvinna, 
särskilt i Nordafrika och Mellanöstern.

Or. en

Ändringsförslag 499
Peter van Dalen



PE659.051v01-00 130/189 AM\1216306SV.docx

SV

Förslag till resolution
Punkt 46a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

46a. Europaparlamentet är särskilt 
bestört över det strukturella och konstanta 
förtrycket av religiösa minoriteter i Kina 
(uigurer), Pakistan (ahmadiyer och 
kristna) och Nigeria (kristna).

Or. en

Ändringsförslag 500
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 46b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

46b. Europaparlamentet är djupt oroat 
över den ökande skändningen av och 
vandalismen mot heliga och religiösa 
platser. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att fördöma alla 
sådana handlingar och stå upp för det 
kristna arvet.

Or. en

Ändringsförslag 501
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 46a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

46a. Europaparlamentet erkänner att 
tillsättandet eller valet av religiösa ledare 
uteslutande är av andlig karaktär och bör 
genomföras av det särskilda 
trossamfundet eller religiösa samfundet 
utan inblandning från regeringar eller 
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politiska ledare.

Or. en

Ändringsförslag 502
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 46a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

46a. Europaparlamentet upprepar att 
det fäster stor vikt vid akademisk frihet 
och uppmanar med kraft EU och 
medlemsstaterna att trappa upp sina 
diplomatiska ansträngningar genom 
bilaterala och multilaterala åtaganden i 
avseende statliga eller icke-statliga 
aktörers hot eller angrepp på den 
akademiska friheten, i synnerhet 
våldsamma angrepp på institutioner och 
personer inom högre utbildning, samt 
diskriminerande strategier eller metoder, 
otillbörliga begränsningar av eller 
påtryckningar på forskning eller 
yttrandefriheten, åtal eller 
frihetsberövande på oriktiga grunder. 
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten 
och kommissionen att se över befintliga 
stöd- och skyddsmekanismer för 
människorättsförsvarare för att stärka 
kapaciteten att identifiera och 
tillhandahålla stöd, inbegripet skydd och 
stöd i krissituationer, i fall av angrepp på 
den akademiska friheten. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att säkerställa 
kontinuerligt stöd på hög nivå till 
Europeiska centrumet för 
universitetssamarbete och dess globala 
campus för mänskliga rättigheter och 
demokrati, som ett flaggskepp för EU:s 
stöd till utbildning om mänskliga 
rättigheter i hela världen.

Or. en
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Ändringsförslag 503
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 46b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

46b. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen, utrikestjänsten 
och medlemsstaterna att trappa upp sitt 
arbete avseende religions- och trosfrihet 
och att fullt ut genomföra EU:s riktlinjer 
om främjande och skydd av religions- och 
trosfrihet.

Or. en

Ändringsförslag 504
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 46c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

46c. Europaparlamentet välkomnar 
nytillsättningen av ett särskilt sändebud 
för främjande av religions- och trosfrihet 
utanför EU och uppmanar kommissionen 
att ge mekanismen ett starkt mandat och 
tillräckliga resurser för att utföra sitt 
uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 505
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Punkt 46b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag
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46b. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förnyande av mandatet 
för det särskilda sändebudet för 
främjande av religions- och trosfrihet 
utanför EU i juli 2020.

Or. en

Ändringsförslag 506
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 46a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

46a. Europaparlamentet det särskilda 
sändebudet för främjande av religions- 
och trosfrihet utanför EU:s arbete och 
ansträngningar. Parlamentet upprepar 
sin uppmaning till rådet och 
kommissionen att genomföra en öppen 
och heltäckande bedömning av 
ändamålsenligheten och mervärdet av det 
särskilda sändebudets ställning i samband 
med att kommissionen förnyar och 
förstärker deras mandat och ställning. 
Parlamentet insisterar på att deras arbete 
måste ges tillräckliga resurser för att EU 
ska bli effektivare på detta område. 
Parlamentet påminner rådet och 
kommissionen om behovet av att i 
permanent samråd med religiösa och 
filosofiska organisationer ge lämpligt stöd 
till det sändebudet för främjande av 
religions- och trosfrihet utanför EU:s 
institutionella mandat, kapacitet och 
uppgifter genom att undersöka 
möjligheten till en flerårig period med en 
årlig översyn, och genom att utveckla 
arbetsnätverk inom alla relevanta 
EU-institutioner.

Or. en
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Ändringsförslag 507
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 46b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

46b. Europaparlamentet beklagar 
kommissionens underlåtenhet att göra en 
transparent och grundlig bedömning av 
ändamålsenligheten med och mervärdet 
av att ha ett särskilt sändebud för 
religions- och trosfrihet i samband med 
att sändebudets mandat förnyas, såsom 
begärdes av parlamentet i dess resolution 
i januari 2019. Parlamentet insisterar på 
behovet av att genomföra denna 
bedömning och att skapa klarhet och 
insyn i processen med tillsättandet av den 
framtida innehavaren av mandatet, 
såtillvida att det fortlöper, samt i 
hans/hennes verksamhet och 
rapporteringsskyldigheter. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen att 
som särskilt sändebud tillsätta en 
kandidat som kan visa upp omfattande 
meriter i fråga om främjande av alla 
grundläggande rättigheter och europeiska 
värden.

Or. en

Ändringsförslag 508
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 47

Förslag till resolution Ändringsförslag

47. Europaparlamentet fördömer de 
försök som vissa regimer och myndigheter 
har gjort för att tillintetgöra eller 
inskränka rätten till yttrandefrihet eller 
mediefrihet och som de utan lagliga 

47. Europaparlamentet fördömer 
försöken att inskränka rätten till 
yttrandefrihet. Parlamentet påminner om 
artikel 19 i den internationella 
konventionen om medborgerliga och 



AM\1216306SV.docx 135/189 PE659.051v01-00

SV

grunder motiverat som nödvändiga för att 
stärka säkerheten eller folkhälsan eller 
bekämpa terrorism eller förekomsten av 
förtal, förolämpning eller hädelse. 
Parlamentet påminner om att varje 
begränsning av yttrandefriheten eller 
mediefriheten måste tjäna ett legitimt mål 
i linje med de internationella skyldigheter 
som fastställs i artikel 19 i den 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter.

politiska rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 509
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 47

Förslag till resolution Ändringsförslag

47. Europaparlamentet fördömer de 
försök som vissa regimer och myndigheter 
har gjort för att tillintetgöra eller inskränka 
rätten till yttrandefrihet eller mediefrihet 
och som de utan lagliga grunder motiverat 
som nödvändiga för att stärka säkerheten 
eller folkhälsan eller bekämpa terrorism 
eller förekomsten av förtal, förolämpning 
eller hädelse. Parlamentet påminner om att 
varje begränsning av yttrandefriheten eller 
mediefriheten måste tjäna ett legitimt mål i 
linje med de internationella skyldigheter 
som fastställs i artikel 19 i den 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter.

47. Europaparlamentet fördömer de 
försök som vissa regimer och myndigheter 
har gjort för att avskaffa eller inskränka 
rätten till yttrandefrihet eller mediefrihet 
och som de utan lagliga grunder motiverat 
som nödvändiga för att stärka säkerheten 
eller folkhälsan eller bekämpa terrorism 
eller förekomsten av förtal, förolämpning 
eller hädelse. Parlamentet framhåller fall 
av mediekoncentration i händerna på 
personer som står nära myndigheter samt 
brist på insyn i medieägandet, vilket 
begränsar den mångfald som är 
nödvändig för tillgång till objektiv 
information. Parlamentet påminner om att 
varje begränsning av yttrandefriheten eller 
mediefriheten måste tjäna ett legitimt mål i 
linje med de internationella skyldigheter 
som fastställs i artikel 19 i den 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 510
Leopoldo López Gil

Förslag till resolution
Punkt 47

Förslag till resolution Ändringsförslag

47. Europaparlamentet fördömer de 
försök som vissa regimer och myndigheter 
har gjort för att tillintetgöra eller inskränka 
rätten till yttrandefrihet eller mediefrihet 
och som de utan lagliga grunder motiverat 
som nödvändiga för att stärka säkerheten 
eller folkhälsan eller bekämpa terrorism 
eller förekomsten av förtal, förolämpning 
eller hädelse. Parlamentet påminner om att 
varje begränsning av yttrandefriheten 
eller mediefriheten måste tjäna ett legitimt 
mål i linje med de internationella 
skyldigheter som fastställs i artikel 19 i 
den internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter.

47. Europaparlamentet fördömer de 
försök som vissa regimer och myndigheter 
har gjort för att tillintetgöra eller inskränka 
rätten till yttrandefrihet eller mediefrihet 
och som de utan lagliga grunder motiverat 
som nödvändiga för att stärka säkerheten 
eller folkhälsan eller bekämpa terrorism 
eller förekomsten av förtal, förolämpning 
eller hädelse. Parlamentet betonar 
ökningen av censur, som används som 
ursäkt av vissa regeringar i kampen mot 
falska nyheter under covid-19-pandemin.

Or. es

Ändringsförslag 511
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 47

Förslag till resolution Ändringsförslag

47. Europaparlamentet fördömer de 
försök som vissa regimer och myndigheter 
har gjort för att tillintetgöra eller inskränka 
rätten till yttrandefrihet eller mediefrihet 
och som de utan lagliga grunder motiverat 
som nödvändiga för att stärka säkerheten 
eller folkhälsan eller bekämpa terrorism 
eller förekomsten av förtal, förolämpning 
eller hädelse. Parlamentet påminner om att 
varje begränsning av yttrandefriheten eller 
mediefriheten måste tjäna ett legitimt mål i 
linje med de internationella skyldigheter 
som fastställs i artikel 19 i den 

47. Europaparlamentet fördömer starkt 
och är kritiskt till att många journalister, 
bloggare och visselblåsare dödats, 
kidnappats, fängslats och utsatts för 
hotelser och angrepp, bland annat med 
fysiska och rättsliga medel. Parlamentet 
påminner om att yttrandefrihet och 
mediefrihet är väsentliga delar av 
grunden för ett demokratiskt 
samhälle. Parlamentet fördömer de försök 
som vissa regimer och myndigheter har 
gjort för att tillintetgöra eller inskränka 
rätten till yttrandefrihet eller mediefrihet 
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internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter.

och som de utan lagliga grunder motiverat 
som nödvändiga för att stärka säkerheten 
eller folkhälsan eller bekämpa terrorism 
eller förekomsten av förtal, förolämpning 
eller hädelse. Parlamentet påminner om att 
varje begränsning av yttrandefriheten eller 
mediefriheten måste tjäna ett legitimt mål i 
linje med de internationella skyldigheter 
som fastställs i artikel 19 i den 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 512
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 47

Förslag till resolution Ändringsförslag

47. Europaparlamentet fördömer de 
försök som vissa regimer och myndigheter 
har gjort för att tillintetgöra eller inskränka 
rätten till yttrandefrihet eller mediefrihet 
och som de utan lagliga grunder motiverat 
som nödvändiga för att stärka säkerheten 
eller folkhälsan eller bekämpa terrorism 
eller förekomsten av förtal, förolämpning 
eller hädelse. Parlamentet påminner om att 
varje begränsning av yttrandefriheten eller 
mediefriheten måste tjäna ett legitimt mål i 
linje med de internationella skyldigheter 
som fastställs i artikel 19 i den 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter.

47. Europaparlamentet fördömer de 
försök som vissa regimer och myndigheter 
har gjort för att tillintetgöra eller inskränka 
rätten till yttrandefrihet eller mediefrihet 
och som de utan lagliga grunder motiverat 
som nödvändiga för att stärka säkerheten 
eller folkhälsan eller bekämpa terrorism 
eller förekomsten av förtal, förolämpning 
eller hädelse. Parlamentet noterar med 
stor oro att journalister, bloggare och 
visselblåsare fortsatte att dödas, 
kidnappas, fängslas och utsättas för 
hotelser under 2019. Parlamentet 
påminner om att varje begränsning av 
yttrandefriheten eller mediefriheten måste 
tjäna ett legitimt mål i linje med de 
internationella skyldigheter som fastställs i 
artikel 19 i den internationella 
konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 513
Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 47

Förslag till resolution Ändringsförslag

47. Europaparlamentet fördömer de 
försök som vissa regimer och myndigheter 
har gjort för att tillintetgöra eller inskränka 
rätten till yttrandefrihet eller mediefrihet 
och som de utan lagliga grunder motiverat 
som nödvändiga för att stärka säkerheten 
eller folkhälsan eller bekämpa terrorism 
eller förekomsten av förtal, förolämpning 
eller hädelse. Parlamentet påminner om att 
varje begränsning av yttrandefriheten eller 
mediefriheten måste tjäna ett legitimt mål i 
linje med de internationella skyldigheter 
som fastställs i artikel 19 i den 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter.

47. Europaparlamentet fördömer de 
försök som vissa regimer och myndigheter 
har gjort för att tillintetgöra eller inskränka 
rätten till yttrandefrihet eller mediefrihet 
och som de utan lagliga grunder motiverat 
som nödvändiga för att stärka säkerheten 
eller folkhälsan eller bekämpa terrorism 
eller förekomsten av förtal, förolämpning 
eller hädelse. Parlamentet fördömer 
desinformations- och 
propagandaattackerna som syftar till att 
undergräva de värden som EU står upp 
för i hela världen. Parlamentet påminner 
om att varje begränsning av 
yttrandefriheten eller mediefriheten måste 
tjäna ett legitimt mål i linje med de 
internationella skyldigheter som fastställs i 
artikel 19 i den internationella 
konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 514
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 47

Förslag till resolution Ändringsförslag

47. Europaparlamentet fördömer de 
försök som vissa regimer och myndigheter 
har gjort för att tillintetgöra eller inskränka 
rätten till yttrandefrihet eller mediefrihet 
och som de utan lagliga grunder motiverat 
som nödvändiga för att stärka säkerheten 
eller folkhälsan eller bekämpa terrorism 
eller förekomsten av förtal, förolämpning 

47. Europaparlamentet fördömer de 
försök som vissa regimer och myndigheter 
har gjort för att tillintetgöra eller inskränka 
rätten till yttrandefrihet eller mediefrihet 
och som de utan lagliga grunder motiverat 
som nödvändiga för att stärka säkerheten 
eller folkhälsan eller bekämpa terrorism 
eller förekomsten av förtal, förolämpning 
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eller hädelse. Parlamentet påminner om att 
varje begränsning av yttrandefriheten eller 
mediefriheten måste tjäna ett legitimt mål i 
linje med de internationella skyldigheter 
som fastställs i artikel 19 i den 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter.

eller hädelse. Parlamentet påminner om att 
varje begränsning av yttrandefriheten eller 
mediefriheten måste tjäna ett legitimt mål i 
linje med de internationella skyldigheter 
som fastställs i artikel 19 i den 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter. 
Parlamentet uppmanar EU att göra allt 
för att skydda yttrandefriheten, 
mediefriheten och de som söker 
förespråka dessa friheter.

Or. en

Ändringsförslag 515
Javier Nart

Förslag till resolution
Punkt 47a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

47a. Europaparlamentet fördömer med 
kraft myndigheternas kontroll av internet, 
medier och den akademiska världen och 
de ökade hot, trakasserier och godtyckliga 
gripanden som människorättsförsvarare, 
advokater och journalister utsätts för.

Or. en

Ändringsförslag 516
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 47a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

47a. Europaparlamentet fördömer 
starkt och är kritiskt till att många 
journalister, bloggare och visselblåsare 
dödats, kidnappats, fängslats, utsatts för 
hotelser och angrepp, bland annat med 
fysiska och rättsliga medel, och de hot 
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som de står inför. Parlamentet påminner 
om att yttrandefrihet och mediefrihet 
främjar en pluralistisk kultur och är 
väsentliga delar av grunden för ett 
demokratiskt samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 517
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 47a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

47a. Europaparlamentet erkänner 
vikten av rätt till information i moderna 
samhällen och den roll som alla former av 
kommunikation spelar för utvecklingen 
av en pluralistisk kultur och för grunden 
till ett demokratiskt samhälle. Parlamentet 
ser därför med oro på ökningen av 
hatpropaganda och anstiftan till våld i 
kommunikation på och utanför nätet 
eftersom det utgör ett direkt hot mot 
rättstatsprincipen och de värden som 
omfattas av de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet fortsätter att stödja initiativ 
som bidrar till att göra åtskillnad mellan 
falska nyheter eller felaktig 
propagandainformation och den 
information som samlats in genom 
genuint och oberoende journalistiskt 
arbete.

Or. en

Ändringsförslag 518
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Punkt 47a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

47a. Europaparlamentet betonar att 
yttrande- och åsiktsfriheten samt 
mediernas mångfald utgör kärnan i 
robusta demokratiska samhällen. 
Parlamentet kräver att det införs bästa 
möjliga skyddsåtgärder mot de 
desinformationskampanjer som pågår och 
mot fientlig propaganda med ursprung i 
auktoritära stater och bland icke-statliga 
aktörer, såsom terroristgrupper, genom 
att man utvecklar en rättslig ram på både 
EU-nivå och internationell nivå för att 
hantera hybridhot, däribland it- och 
informationskrigföring.

Or. en

Ändringsförslag 519
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 47b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

47b. Europaparlamentet betonar att 
yttrandefriheten samt mediernas 
mångfald utgör kärnan i robusta 
demokratiska samhällen. Parlamentet 
fördömer mediepropaganda och falsk 
information mot minoriteter. Parlamentet 
påminner om att medierna bör återspegla 
många olika åsikter och bör stödja och 
följa principen om icke-diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 520
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Förslag till resolution
Punkt 47a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

47a. Europaparlamentet stöder tros-, 
åsikts- och yttrandefriheten och rätten till 
information på alla etniska gruppers 
modersmål samt motverka hatpropaganda 
och diskriminering på grund av etniskt 
ursprung eller språk. Parlamentet betonar 
vikten av att ge alla nationella, etniska 
och språkliga minoriteter likvärdig 
tillgång till information och anser att 
detta är avgörande ingredienser i alla 
demokratier.

Or. en

Ändringsförslag 521
Bernard Guetta

Förslag till resolution
Punkt 47a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

47a. Europaparlamentet noterar den 
ökade sociala och politiska polariseringen 
som förstärkts av sociala mediers 
algoritmer som är förföriska, göder 
radikalism, fullständigt hämmar kritiskt 
tänkande, gör det omöjligt att föra dialog 
och banar väg för extremism.

Or. en

Ändringsförslag 522
Bernard Guetta

Förslag till resolution
Punkt 47b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

47b. Europaparlamentet uppmanar 
eftertryckligen EU:s särskilda 
representant för mänskliga rättigheter att 
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ägna särskild uppmärksamhet till skyddet 
av mediers frihet, oberoende och 
mångfald i hela världen. Parlamentet 
stöder initiativ som bidrar till att skilja 
falska nyheter och felaktig 
propagandainformation från den 
information som samlats in som en följd 
av genuina och oberoende journalistiska 
ansträngningar. Parlamentet uppmanar 
EU:s institutioner och medlemsstater att 
fördöma alla former av fysiska hot eller 
rättsliga trakasserier som används i ett 
försök att tysta journalister.

Or. en

Ändringsförslag 523
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 47a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

47a. Europaparlamentet fördömer med 
kraft oberättigade rättsliga åtgärder mot 
journalister som syftar till att försätta dem 
i konkurs (strategiska rättegångar mot 
allmänhetens deltagande, ”SLAPP”) och 
tysta dem, särskilt i 
korruptionsrättegångar mot höga 
ämbetsmän. Parlamentet noterar behovet 
av att inrätta plattformar för tidig varning 
när journalister är i fara samt plattformar 
som skyddar deras arbete i syfte att 
möjliggöra för andra journalister att följa 
pågående utredningar utan rädsla för 
rättsliga åtgärder. Detta skulle kunna 
avskräcka från livshotande angrepp 
eftersom utredningar ändå skulle fortgå.

Or. en

Ändringsförslag 524
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky
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Förslag till resolution
Punkt 48

Förslag till resolution Ändringsförslag

48. Europaparlamentet framhåller 
den fortsatta förändringen av 
medielandskapet och den ökande 
användningen av sociala nätverk. 
Parlamentet understryker de utmaningar 
och risker som denna utveckling innebär 
när det gäller bland annat kränkningar av 
yttrandefriheten offline och online, 
censur, uppgiftsskydd, hatpropaganda och 
journalisters säkerhet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se över de 
sociala mediernas strategier och metoder, 
särskilt deras verktyg för självreglering, 
vilka påverkar utövandet av 
yttrandefriheten runt om i världen, och att 
vid behov lägga fram förslag till 
strategiska eller lagstiftningsmässiga 
förändringar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 525
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 48

Förslag till resolution Ändringsförslag

48. Europaparlamentet framhåller den 
fortsatta förändringen av medielandskapet 
och den ökande användningen av sociala 
nätverk. Parlamentet understryker de 
utmaningar och risker som denna 
utveckling innebär när det gäller bland 
annat kränkningar av yttrandefriheten 
offline och online, censur, uppgiftsskydd, 
hatpropaganda och journalisters säkerhet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över de sociala mediernas strategier och 
metoder, särskilt deras verktyg för 

48. Europaparlamentet framhåller den 
fortsatta förändringen av medielandskapet 
och den ökande användningen av sociala 
nätverk i tredjeländer. Parlamentet 
understryker de utmaningar och risker som 
denna utveckling innebär när det gäller 
bland annat kränkningar av 
yttrandefriheten offline och online, censur, 
uppgiftsskydd, hatpropaganda och 
journalisters säkerhet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se över de 
sociala mediernas strategier och metoder, 
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självreglering, vilka påverkar utövandet av 
yttrandefriheten runt om i världen, och att 
vid behov lägga fram förslag till strategiska 
eller lagstiftningsmässiga förändringar.

särskilt deras verktyg för självreglering, 
vilka påverkar utövandet av 
yttrandefriheten runt om i världen, och att 
vid behov lägga fram förslag till strategiska 
eller lagstiftningsmässiga förändringar.

Or. en

Ändringsförslag 526
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 48

Förslag till resolution Ändringsförslag

48. Europaparlamentet framhåller den 
fortsatta förändringen av medielandskapet 
och den ökande användningen av sociala 
nätverk. Parlamentet understryker de 
utmaningar och risker som denna 
utveckling innebär när det gäller bland 
annat kränkningar av yttrandefriheten 
offline och online, censur, uppgiftsskydd, 
hatpropaganda och journalisters säkerhet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över de sociala mediernas strategier och 
metoder, särskilt deras verktyg för 
självreglering, vilka påverkar utövandet av 
yttrandefriheten runt om i världen, och att 
vid behov lägga fram förslag till strategiska 
eller lagstiftningsmässiga förändringar.

48. Europaparlamentet framhåller den 
fortsatta förändringen av medielandskapet 
och den ökande användningen av sociala 
nätverk. Parlamentet understryker de 
utmaningar och risker som denna 
utveckling innebär när det gäller bland 
annat kränkningar av yttrandefriheten 
offline och online, censur, uppgiftsskydd, 
hatpropaganda, trakasserier och 
journalisters säkerhet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se över de 
sociala mediernas strategier och metoder, 
särskilt deras verktyg för självreglering, 
vilka påverkar utövandet av 
yttrandefriheten runt om i världen, och att 
vid behov lägga fram förslag till strategiska 
eller lagstiftningsmässiga förändringar.

Or. en

Ändringsförslag 527
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 48
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Förslag till resolution Ändringsförslag

48. Europaparlamentet framhåller den 
fortsatta förändringen av medielandskapet 
och den ökande användningen av sociala 
nätverk. Parlamentet understryker de 
utmaningar och risker som denna 
utveckling innebär när det gäller bland 
annat kränkningar av yttrandefriheten 
offline och online, censur, uppgiftsskydd, 
hatpropaganda och journalisters säkerhet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över de sociala mediernas strategier och 
metoder, särskilt deras verktyg för 
självreglering, vilka påverkar utövandet av 
yttrandefriheten runt om i världen, och att 
vid behov lägga fram förslag till strategiska 
eller lagstiftningsmässiga förändringar.

48. Europaparlamentet framhåller den 
fortsatta förändringen av medielandskapet 
och den ökande användningen av sociala 
nätverk. Parlamentet understryker de 
utmaningar och risker som denna 
utveckling innebär när det gäller bland 
annat kränkningar av yttrandefriheten 
offline och online, censur, uppgiftsskydd, 
hatpropaganda och journalisters och 
visselblåsares säkerhet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att övervaka de 
sociala mediernas strategier och metoder, 
särskilt deras verktyg för självreglering, 
vilka påverkar utövandet av 
yttrandefriheten runt om i världen, och att 
vid behov lägga fram förslag till strategiska 
eller lagstiftningsmässiga förändringar.

Or. en

Ändringsförslag 528
Michal Šimečka

Förslag till resolution
Punkt 48

Förslag till resolution Ändringsförslag

48. Europaparlamentet framhåller den 
fortsatta förändringen av medielandskapet 
och den ökande användningen av sociala 
nätverk. Parlamentet understryker de 
utmaningar och risker som denna 
utveckling innebär när det gäller bland 
annat kränkningar av yttrandefriheten 
offline och online, censur, uppgiftsskydd, 
hatpropaganda och journalisters säkerhet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över de sociala mediernas strategier och 
metoder, särskilt deras verktyg för 
självreglering, vilka påverkar utövandet av 
yttrandefriheten runt om i världen, och att 
vid behov lägga fram förslag till strategiska 
eller lagstiftningsmässiga förändringar.

48. Europaparlamentet framhåller den 
fortsatta förändringen av medielandskapet 
och den ökande användningen av sociala 
nätverk. Parlamentet understryker de 
utmaningar och risker som denna 
utveckling innebär när det gäller bland 
annat kränkningar av yttrandefriheten 
offline och online, censur, uppgiftsskydd, 
hatpropaganda och journalisters säkerhet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över de sociala mediernas strategier och 
metoder, särskilt deras verktyg för 
självreglering, vilka påverkar utövandet av 
yttrandefriheten runt om i världen, och att 
vid behov lägga fram förslag till strategiska 
eller lagstiftningsmässiga förändringar. 
Parlamentet efterlyser ett instrument för 
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att bekämpa spridningen av 
desinformation och falska nyheter, mot 
bakgrund av dess skadliga konsekvenser 
när det gäller frågor såsom folkhälsa, 
social sammanhållning och demokrati.

Or. en

Ändringsförslag 529
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 48

Förslag till resolution Ändringsförslag

48. Europaparlamentet framhåller den 
fortsatta förändringen av medielandskapet 
och den ökande användningen av sociala 
nätverk. Parlamentet understryker de 
utmaningar och risker som denna 
utveckling innebär när det gäller bland 
annat kränkningar av yttrandefriheten 
offline och online, censur, uppgiftsskydd, 
hatpropaganda och journalisters säkerhet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över de sociala mediernas strategier och 
metoder, särskilt deras verktyg för 
självreglering, vilka påverkar utövandet av 
yttrandefriheten runt om i världen, och att 
vid behov lägga fram förslag till strategiska 
eller lagstiftningsmässiga förändringar.

48. Europaparlamentet framhåller den 
fortsatta förändringen av medielandskapet 
och den ökande användningen av sociala 
nätverk. Parlamentet understryker de 
utmaningar och risker som denna 
utveckling innebär när det gäller bland 
annat kränkningar av yttrandefriheten 
offline och online, censur, uppgiftsskydd, 
hatpropaganda och journalisters säkerhet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över de sociala mediernas strategier och 
metoder, särskilt deras verktyg för 
självreglering, vilka påverkar utövandet av 
yttrandefriheten runt om i världen, och att 
vid behov lägga fram förslag till strategiska 
eller lagstiftningsmässiga förändringar. 
Parlamentet framhåller att man måste se 
till att EU:s riktlinjer för yttrandefrihet, 
såväl på som utanför internet, genomförs 
effektivt och systematiskt och att 
resultaten av dem regelbundet övervakas.

Or. en

Ändringsförslag 530
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 49
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Förslag till resolution Ändringsförslag

49. Europaparlamentet välkomnar 
den positiva utvecklingen under 2019 när 
det gäller att försvaga det politiska stödet 
för att behålla dödsstraffet i vissa länder 
som inte har avskaffat det. Parlamentet 
beklagar dock djupt de beslut som vissa 
nationella rättsliga myndigheter har fattat 
och som lett till en ökning av antalet 
avrättningar jämfört med tidigare år. 
Parlamentet uppmanar EU att fortsatt 
systematiskt fördöma användningen av 
dödsstraffet och att genomföra 
informationskampanjer mot dödsstraffet i 
hela världen. Parlamentet uppmanar med 
kraft EU och dess medlemsstater att 
försvara avskaffandet i alla 
internationella forum och verka för 
bredast möjliga stöd för denna 
ståndpunkt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 531
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 49

Förslag till resolution Ändringsförslag

49. Europaparlamentet välkomnar den 
positiva utvecklingen under 2019 när det 
gäller att försvaga det politiska stödet för 
att behålla dödsstraffet i vissa länder som 
inte har avskaffat det. Parlamentet 
beklagar dock djupt de beslut som vissa 
nationella rättsliga myndigheter har fattat 
och som lett till en ökning av antalet 
avrättningar jämfört med tidigare år. 
Parlamentet uppmanar EU att fortsatt 
systematiskt fördöma användningen av 
dödsstraffet och att genomföra 
informationskampanjer mot dödsstraffet i 
hela världen. Parlamentet uppmanar med 

49. Europaparlamentet fördömer 
användningen av tortyr, omänsklig eller 
förnedrande behandling och dödsstraff, 
som fortsätter att tillämpas i många 
länder över hela världen. Parlamentet 
uppmanar de länder som inte redan har 
gjort det att utfärda ett omedelbart 
moratorium för dödsstraff som ett steg 
mot dess avskaffande. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt systematiskt 
fördöma användningen av dödsstraffet och 
att genomföra informationskampanjer mot 
dödsstraffet i hela världen. Parlamentet 
uppmanar med kraft EU och dess 



AM\1216306SV.docx 149/189 PE659.051v01-00

SV

kraft EU och dess medlemsstater att 
försvara avskaffandet i alla internationella 
forum och verka för bredast möjliga stöd 
för denna ståndpunkt.

medlemsstater att försvara avskaffandet i 
alla internationella forum och verka för 
bredast möjliga stöd för denna ståndpunkt.

Or. en

Ändringsförslag 532
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries

Förslag till resolution
Punkt 49

Förslag till resolution Ändringsförslag

49. Europaparlamentet välkomnar den 
positiva utvecklingen under 2019 när det 
gäller att försvaga det politiska stödet för 
att behålla dödsstraffet i vissa länder som 
inte har avskaffat det. Parlamentet beklagar 
dock djupt de beslut som vissa nationella 
rättsliga myndigheter har fattat och som 
lett till en ökning av antalet avrättningar 
jämfört med tidigare år. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt systematiskt 
fördöma användningen av dödsstraffet och 
att genomföra informationskampanjer mot 
dödsstraffet i hela världen. Parlamentet 
uppmanar med kraft EU och dess 
medlemsstater att försvara avskaffandet i 
alla internationella forum och verka för 
bredast möjliga stöd för denna ståndpunkt.

49. Europaparlamentet välkomnar den 
positiva utvecklingen under 2019 när det 
gäller att försvaga det politiska stödet för 
att behålla dödsstraffet i vissa länder som 
inte har avskaffat det. Parlamentet beklagar 
dock djupt de beslut som vissa nationella 
rättsliga myndigheter har fattat och som 
lett till en ökning av antalet avrättningar 
jämfört med tidigare år. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsatt systematiskt 
fördöma användningen av dödsstraffet och 
att genomföra informationskampanjer mot 
dödsstraffet i hela världen. Parlamentet 
uppmanar med kraft EU och dess 
medlemsstater att försvara avskaffandet i 
alla internationella forum och verka för 
bredast möjliga stöd för denna ståndpunkt. 
Parlamentet vill att moratoriet för 
dödsstraffet ska införas på nytt, som ett 
först steg på väg mot dess avskaffande,

Or. en

Ändringsförslag 533
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 50
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Förslag till resolution Ändringsförslag

50. Europaparlamentet bekräftar sitt 
åtagande om att verka för ett globalt förbud 
mot tortyr, stå vid offrens sida och ställa 
förövarna till svars. Parlamentet välkomnar 
uppdateringen av riktlinjerna för EU:s 
politik gentemot tredjeländer i fråga om 
tortyr och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning. 
Parlamentet uppmanar med kraft alla 
medlemsstater och andra länder som inte 
har ratificerat FN:s konvention mot tortyr 
och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning – 
vars 35-årsdag inföll 2019 – att göra detta. 
Parlamentet erkänner betydelsen av det 
civila samhällets organisationer och 
människorättsförsvarare i kampen mot 
tortyr och andra former av misshandel.

50. Europaparlamentet bekräftar sitt 
åtagande om att verka för ett globalt förbud 
mot tortyr, stå vid offrens sida och ställa 
förövarna till svars. Parlamentet välkomnar 
uppdateringen av riktlinjerna för EU:s 
politik gentemot tredjeländer i fråga om 
tortyr och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning. 
Parlamentet uppmanar med kraft alla 
medlemsstater och andra länder som inte 
har ratificerat FN:s konvention mot tortyr 
och annan grym och omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning 
och dess fakultativa protokoll (OPCAT) – 
vars 35-årsdag inföll 2019 – att göra detta. 
Parlamentet erkänner betydelsen av det 
civila samhällets organisationer och 
människorättsförsvarare i kampen mot 
tortyr och andra former av misshandel.

Or. en

Ändringsförslag 534
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Förslag till resolution
Punkt 50a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

50a. Europaparlamentet kräver att alla 
personer som godtyckligt anhållits 
omedelbart friges och kräver att 
lagenligheten i deras gripanden snarast 
granskas av en behörig rättslig myndighet 
och att häktade personers rättigheter 
respekteras, inbegripet rätten att inte 
utsättas för tortyr eller misshandel, samt 
rätten till en rättvis rättegång.

Or. en

Ändringsförslag 535
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Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 51

Förslag till resolution Ändringsförslag

51. Europaparlamentet efterlyser 
kraftfullare internationella svarsåtgärder 
för att bekämpa modernt slaveri och 
människohandel, inbegripet införande av 
nya skyldigheter för företag att vidta 
förebyggande åtgärder och samarbeta 
med myndigheter samt förbättringar av 
straffrättspolitiken gentemot 
människohandlare och dem som utnyttjar 
eller drar nytta av modernt slaveri. 
Parlamentet uppmanar de länder som inte 
har ratificerat de relevanta 
ILO-konventionerna för att bekämpa 
såväl dessa gissel som barnarbete att göra 
detta.

51. Europaparlamentet efterlyser 
kraftfullare internationella svarsåtgärder 
för att bekämpa modernt slaveri, särskilt i 
muslimska länder, samt barnprostitution, 
människohandel och människosmuggling.

Or. en

Ändringsförslag 536
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 51

Förslag till resolution Ändringsförslag

51. Europaparlamentet efterlyser 
kraftfullare internationella svarsåtgärder 
för att bekämpa modernt slaveri och 
människohandel, inbegripet införande av 
nya skyldigheter för företag att vidta 
förebyggande åtgärder och samarbeta med 
myndigheter samt förbättringar av 
straffrättspolitiken gentemot 
människohandlare och dem som utnyttjar 
eller drar nytta av modernt slaveri. 
Parlamentet uppmanar de länder som inte 
har ratificerat de relevanta 
ILO-konventionerna för att bekämpa såväl 
dessa gissel som barnarbete att göra detta.

51. Europaparlamentet efterlyser 
kraftfullare internationella svarsåtgärder 
för att utrota modernt slaveri och 
människohandel, inbegripet men inte 
begränsat till människohandel för sexuellt 
utnyttjande och införande av nya 
skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet 
för företag att identifiera, bedöma, stoppa, 
förebygga och begränsa sådana 
situationer och samarbeta med 
myndigheter samt förbättra 
straffrättspolitiken gentemot 
människohandlare och dem som utnyttjar 
eller drar nytta av modernt slaveri. 
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Parlamentet uppmanar de länder som inte 
har ratificerat de relevanta 
ILO-konventionerna för att bekämpa såväl 
dessa gissel som barnarbete att göra detta.

Or. en

Ändringsförslag 537
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 51

Förslag till resolution Ändringsförslag

51. Europaparlamentet efterlyser 
kraftfullare internationella svarsåtgärder 
för att bekämpa modernt slaveri och 
människohandel, inbegripet införande av 
nya skyldigheter för företag att vidta 
förebyggande åtgärder och samarbeta med 
myndigheter samt förbättringar av 
straffrättspolitiken gentemot 
människohandlare och dem som utnyttjar 
eller drar nytta av modernt slaveri. 
Parlamentet uppmanar de länder som inte 
har ratificerat de relevanta 
ILO-konventionerna för att bekämpa såväl 
dessa gissel som barnarbete att göra detta.

51. Europaparlamentet efterlyser 
kraftfullare internationella svarsåtgärder 
för att utrota modernt slaveri och 
människohandel, inbegripet införande av 
nya skyldigheter för företag att vidta 
förebyggande åtgärder och samarbeta med 
myndigheter samt förbättringar av 
straffrättspolitiken gentemot 
människohandlare och dem som utnyttjar 
eller drar nytta av modernt slaveri. 
Parlamentet uppmanar de länder som inte 
har ratificerat de relevanta 
ILO-konventionerna för att bekämpa såväl 
dessa gissel som barnarbete att göra detta.

Or. en

Ändringsförslag 538
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 51

Förslag till resolution Ändringsförslag

51. Europaparlamentet efterlyser 
kraftfullare internationella svarsåtgärder 
för att bekämpa modernt slaveri och 

51. Europaparlamentet efterlyser 
kraftfullare internationella svarsåtgärder 
för att bekämpa modernt slaveri och 
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människohandel, inbegripet införande av 
nya skyldigheter för företag att vidta 
förebyggande åtgärder och samarbeta med 
myndigheter samt förbättringar av 
straffrättspolitiken gentemot 
människohandlare och dem som utnyttjar 
eller drar nytta av modernt slaveri. 
Parlamentet uppmanar de länder som inte 
har ratificerat de relevanta 
ILO-konventionerna för att bekämpa såväl 
dessa gissel som barnarbete att göra detta.

människohandel, inbegripet införande av 
nya skyldigheter avseende tillbörlig 
aktsamhet för företag att vidta 
förebyggande åtgärder och samarbeta med 
myndigheter samt förbättringar av 
straffrättspolitiken gentemot 
människohandlare och dem som utnyttjar 
eller drar nytta av modernt slaveri. 
Parlamentet uppmanar de länder som inte 
har ratificerat de relevanta 
ILO-konventionerna för att bekämpa såväl 
dessa gissel som barnarbete att göra detta.

Or. en

Ändringsförslag 539
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 51

Förslag till resolution Ändringsförslag

51. Europaparlamentet efterlyser 
kraftfullare internationella svarsåtgärder 
för att bekämpa modernt slaveri och 
människohandel, inbegripet införande av 
nya skyldigheter för företag att vidta 
förebyggande åtgärder och samarbeta med 
myndigheter samt förbättringar av 
straffrättspolitiken gentemot 
människohandlare och dem som utnyttjar 
eller drar nytta av modernt slaveri. 
Parlamentet uppmanar de länder som inte 
har ratificerat de relevanta 
ILO-konventionerna för att bekämpa såväl 
dessa gissel som barnarbete att göra detta.

51. Europaparlamentet efterlyser 
kraftfullare internationella svarsåtgärder 
för att bekämpa modernt slaveri och 
människohandel, inbegripet införande av 
nya skyldigheter för företag att identifiera, 
bedöma, stoppa, förebygga och begränsa 
sådana situationer och samarbeta med 
myndigheter samt förbättra 
straffrättspolitiken gentemot 
människohandlare och dem som utnyttjar 
eller drar nytta av modernt slaveri. 
Parlamentet uppmanar de länder som inte 
har ratificerat de relevanta 
ILO-konventionerna för att bekämpa såväl 
dessa gissel som barnarbete att göra detta.

Or. en

Ändringsförslag 540
Leopoldo López Gil
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Förslag till resolution
Punkt 51a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

51a. Europaparlamentet betonar 
behovet av att slå ut människohandlarnas 
nätverk och brottslig verksamhet som 
strider mot mänsklig värdighet och 
människors grundläggande rättigheter 
och som gör stora ekonomiska vinster på 
illegal människohandel till EU under 
extremt riskabla förhållanden.

Or. es

Ändringsförslag 541
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 51a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

51a. Europaparlamentet påminner om 
att människohandel har en tydlig 
könsdimension och att människohandel 
för sexuellt utnyttjande, som främst 
omfattar offer som är kvinnor och flickor, 
är den huvudsakliga formen av detta brott 
och är vida underrapporterad globalt. 
Parlamentet uppmanar EU att säkra en 
samordnad och stärkt svarsstrategi både i 
och utanför EU samt att stödja mål och 
prioriteringar mot människohandel 
genom olika EU-finansieringsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 542
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 52
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Förslag till resolution Ändringsförslag

52. Europaparlamentet uppmanar EU 
att öka sina ansträngningar för att främja 
och skydda ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter genom EU:s 
utrikespolitik och yttre åtgärder, särskilt 
genom att effektivt utnyttja 
människorättsklausulerna i 
internationella avtal, inbegripet 
bestämmelser om arbete. Parlamentet 
välkomnar antagandet av ILO:s 
konvention om våld och trakasserier, som 
innehåller nya och bindande 
internationella arbetsnormer av 
avgörande betydelse för att få bort dessa 
gissel från arbetslivet och skydda offren.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 543
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 52

Förslag till resolution Ändringsförslag

52. Europaparlamentet uppmanar EU 
att öka sina ansträngningar för att främja 
och skydda ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter genom EU:s 
utrikespolitik och yttre åtgärder, särskilt 
genom att effektivt utnyttja 
människorättsklausulerna i internationella 
avtal, inbegripet bestämmelser om arbete. 
Parlamentet välkomnar antagandet av 
ILO:s konvention om våld och trakasserier, 
som innehåller nya och bindande 
internationella arbetsnormer av avgörande 
betydelse för att få bort dessa gissel från 
arbetslivet och skydda offren.

52. Europaparlamentet uppmanar EU 
att öka sina ansträngningar för att främja 
och skydda ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter genom EU:s 
utrikespolitik och yttre åtgärder, särskilt 
genom att effektivt utnyttja 
människorättsklausulerna i internationella 
avtal, inbegripet bestämmelser om arbete, 
och genom att investera i kultur och 
utbildning som vektorer för att uppnå 
varaktiga förändringar. Parlamentet 
välkomnar antagandet av ILO:s konvention 
om våld och trakasserier, som innehåller 
nya och bindande internationella 
arbetsnormer av avgörande betydelse för 
att få bort dessa gissel från arbetslivet och 
skydda offren.
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Or. en

Ändringsförslag 544
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 52

Förslag till resolution Ändringsförslag

52. Europaparlamentet uppmanar EU 
att öka sina ansträngningar för att främja 
och skydda ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter genom EU:s 
utrikespolitik och yttre åtgärder, särskilt 
genom att effektivt utnyttja 
människorättsklausulerna i internationella 
avtal, inbegripet bestämmelser om arbete. 
Parlamentet välkomnar antagandet av 
ILO:s konvention om våld och trakasserier, 
som innehåller nya och bindande 
internationella arbetsnormer av avgörande 
betydelse för att få bort dessa gissel från 
arbetslivet och skydda offren.

52. Europaparlamentet uppmanar EU 
att öka sina ansträngningar för att främja 
och skydda ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter genom EU:s 
utrikespolitik och yttre åtgärder, särskilt 
genom att effektivt utnyttja 
människorättsklausulerna i internationella 
avtal, inbegripet bestämmelser om arbete. 
Parlamentet välkomnar antagandet av 
ILO:s konvention om våld och trakasserier, 
som innehåller nya och bindande 
internationella arbetsnormer av avgörande 
betydelse för att få bort dessa gissel från 
arbetslivet och skydda offren. Parlamentet 
kräver särskilt skydd för mödrar på deras 
arbeten, under och efter deras graviditet, 
inbegripet mot trakasserier, mobbning 
och all annan form av intolerans och 
diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 545
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 52a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

52a. Europaparlamentet beklagar att 
brott mot arbetares och fackförbunds 
rättigheter fortsätter att äga rum runt om i 
världen, och att föreningsfriheten, rätten 
till kollektiva förhandlingar, rätten till 
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information, samråd och deltagande och 
rätten att vidta kollektiva åtgärder samt 
rätten till skälig lön, anständiga 
arbetsvillkor och hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen står i centrum för sådana 
brott.

Or. en

Ändringsförslag 546
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 52a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

52a. Europaparlamentet påminner om 
att tillgång till kultur och utbildning är 
grundläggande rättigheter. Parlamentet 
påminner också om vikten av kulturell 
diplomati som ett sätt för EU att främja 
värden som fred och respekt för 
mänskliga rättigheter utanför sina 
gränser. Parlamentet uppmanar därför 
EU att integrera kultur och utbildning 
och tillhörande rättigheter i sin 
människorättspolitik i sina utrikes 
angelägenheter.

Or. en

Ändringsförslag 547
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 53

Förslag till resolution Ändringsförslag

53. Europaparlamentet efterlyser på 
EU-nivå inrättande av ett bindande 
instrument för tillbörlig aktsamhet i fråga 
om de mänskliga rättigheterna som kräver 

utgår
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att företag aktivt agerar för att identifiera, 
bedöma, begränsa, förebygga och anmäla 
eventuella negativa konsekvenser som 
deras företag och leveranskedjor får för 
de mänskliga rättigheterna, inbegripet 
fastställande av civilrättsligt och 
straffrättsligt ansvar för företag, 
företagsledare och verkställande ledning i 
händelse av kränkningar samt åtgärder 
för att ge offren tillgång till rättslig 
prövning och rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att en rättslig 
aktsamhetsplikt införs som ett särskilt 
inslag i detta instrument för att förhindra 
att företag tillämpar modernt slaveri och 
barnarbete i sina leveranskedjor 
utomlands.

Or. en

Ändringsförslag 548
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 53

Förslag till resolution Ändringsförslag

53. Europaparlamentet efterlyser på 
EU-nivå inrättande av ett bindande 
instrument för tillbörlig aktsamhet i fråga 
om de mänskliga rättigheterna som kräver 
att företag aktivt agerar för att identifiera, 
bedöma, begränsa, förebygga och anmäla 
eventuella negativa konsekvenser som 
deras företag och leveranskedjor får för de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet 
fastställande av civilrättsligt och 
straffrättsligt ansvar för företag, 
företagsledare och verkställande ledning i 
händelse av kränkningar samt åtgärder för 
att ge offren tillgång till rättslig prövning 
och rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att en rättslig 
aktsamhetsplikt införs som ett särskilt 
inslag i detta instrument för att förhindra 
att företag tillämpar modernt slaveri och 

53. Europaparlamentet fördömer att 
företag som har sin hemvist eller sitt säte i 
EU eller är aktiva på EU-marknaden 
fortsätter att orsaka, bidra till eller vara 
direkt kopplade till kränkningar av 
mänskliga rättigheter (däribland 
tvångsarbete, sexuella övergrepp och 
utnyttjande av barn) och miljöskador 
genom sina verksamheter, värdekedjor 
och företagsrelationer. Parlamentet 
påminner om företagens ansvar när det 
gäller att se till att deras verksamhet och 
leveranskedjor inte är inblandade i 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, inbegripet miljörättigheter 
urfolks rättigheter och 
arbetstagarrättigheter, eller i hot mot och 
angrepp på människorättsförsvarare.
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barnarbete i sina leveranskedjor utomlands.

Parlamentet efterlyser på EU-nivå 
inrättande av ett bindande instrument för 
tillbörlig aktsamhet i fråga om de 
mänskliga rättigheterna som kräver att 
företag aktivt agerar för att identifiera, 
stoppa, bedöma, begränsa, förebygga och 
anmäla eventuella negativa konsekvenser 
som deras företag och leveranskedjor får 
för de mänskliga rättigheterna eller miljön, 
inbegripet fastställande av civilrättsligt, 
administrativt och straffrättsligt ansvar för 
företag, företagsledare och verkställande 
ledning i händelse av kränkningar samt 
åtgärder för att ge offren tillgång till 
rättslig prövning och rättsmedel. 
Parlamentet rekommenderar att en rättslig 
aktsamhetsplikt införs som ett särskilt 
inslag i detta instrument för att förhindra 
att företag tillämpar modernt slaveri och 
barnarbete i sina leveranskedjor utomlands. 
Parlamentet betonar vidare behovet av att 
inrätta ett internationellt bindande 
instrument för att inom ramen för 
internationell människorättslagstiftning 
reglera transnationella bolags och andra 
företags verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 549
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 53

Förslag till resolution Ändringsförslag

53. Europaparlamentet efterlyser på 
EU-nivå inrättande av ett bindande 
instrument för tillbörlig aktsamhet i fråga 
om de mänskliga rättigheterna som kräver 
att företag aktivt agerar för att identifiera, 
bedöma, begränsa, förebygga och anmäla 
eventuella negativa konsekvenser som 
deras företag och leveranskedjor får för 

53. Europaparlamentet välkomnar hur 
flera europeiska företag försökt 
genomföra sin politik för företagens 
sociala ansvar för att respektera 
mänskliga rättigheter samt annan politik 
och lagstiftning på plats för att 
uppmuntra eller kräva tillbörlig 
aktsamhet i olika medlemsstater. 
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de mänskliga rättigheterna, inbegripet 
fastställande av civilrättsligt och 
straffrättsligt ansvar för företag, 
företagsledare och verkställande ledning i 
händelse av kränkningar samt åtgärder 
för att ge offren tillgång till rättslig 
prövning och rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att en rättslig 
aktsamhetsplikt införs som ett särskilt 
inslag i detta instrument för att förhindra 
att företag tillämpar modernt slaveri och 
barnarbete i sina leveranskedjor utomlands.

Parlamentet efterlyser på EU-nivå 
inrättande av ett bindande instrument för 
tillbörlig aktsamhet i fråga om de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
rekommenderar att detta instrument ger 
offren tillgång till rättslig prövning och 
rättsmedel och att det förhindrar att 
företag tillämpar modernt slaveri och 
barnarbete i sina leveranskedjor utomlands.

Or. en

Ändringsförslag 550
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 53

Förslag till resolution Ändringsförslag

53. Europaparlamentet efterlyser på 
EU-nivå inrättande av ett bindande 
instrument för tillbörlig aktsamhet i fråga 
om de mänskliga rättigheterna som kräver 
att företag aktivt agerar för att identifiera, 
bedöma, begränsa, förebygga och anmäla 
eventuella negativa konsekvenser som 
deras företag och leveranskedjor får för de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet 
fastställande av civilrättsligt och 
straffrättsligt ansvar för företag, 
företagsledare och verkställande ledning i 
händelse av kränkningar samt åtgärder för 
att ge offren tillgång till rättslig prövning 
och rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att en rättslig 
aktsamhetsplikt införs som ett särskilt 
inslag i detta instrument för att förhindra 
att företag tillämpar modernt slaveri och 
barnarbete i sina leveranskedjor utomlands.

53. Europaparlamentet efterlyser på 
EU-nivå inrättande av ett instrument för 
tillbörlig aktsamhet i fråga om de 
mänskliga rättigheterna som kräver att 
företag aktivt agerar för att identifiera, 
bedöma, begränsa, förebygga och anmäla 
eventuella kränkningar som deras företag 
och leveranskedjor begår mot de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet 
fastställande av ansvar för företag, 
företagsledare och verkställande ledning i 
händelse av kränkningar samt åtgärder för 
att ge offren tillgång till rättslig prövning 
och rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att en rättslig 
aktsamhetsplikt införs som ett särskilt 
inslag i detta instrument för att förhindra 
att företag tillämpar modernt slaveri och 
barnarbete i sina leveranskedjor utomlands.

Or. en
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Ändringsförslag 551
Francisco José Millán Mon

Förslag till resolution
Punkt 53

Förslag till resolution Ändringsförslag

53. Europaparlamentet efterlyser på 
EU-nivå inrättande av ett bindande 
instrument för tillbörlig aktsamhet i fråga 
om de mänskliga rättigheterna som kräver 
att företag aktivt agerar för att identifiera, 
bedöma, begränsa, förebygga och anmäla 
eventuella negativa konsekvenser som 
deras företag och leveranskedjor får för de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet 
fastställande av civilrättsligt och 
straffrättsligt ansvar för företag, 
företagsledare och verkställande ledning i 
händelse av kränkningar samt åtgärder för 
att ge offren tillgång till rättslig prövning 
och rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att en rättslig 
aktsamhetsplikt införs som ett särskilt 
inslag i detta instrument för att förhindra 
att företag tillämpar modernt slaveri och 
barnarbete i sina leveranskedjor utomlands.

53. Europaparlamentet efterlyser på 
EU-nivå inrättande av ett bindande 
instrument för tillbörlig aktsamhet i fråga 
om de mänskliga rättigheterna som förser 
företag med gemensamma riktlinjer så att 
de, med beaktande av sin storlek och 
skillnaden mellan sektorer, aktivt agerar 
för att identifiera, bedöma, begränsa, 
förebygga och anmäla eventuella negativa 
konsekvenser som deras företag och 
leveranskedjor får för de mänskliga 
rättigheterna, inbegripet fastställande av 
civilrättsligt och straffrättsligt ansvar för 
företag, företagsledare och verkställande 
ledning, i enlighet med nationell 
lagstiftning, i händelse av kränkningar 
samt åtgärder för att ge offren tillgång till 
rättslig prövning och rättsmedel. 
Parlamentet rekommenderar att en rättslig 
aktsamhetsplikt införs som ett särskilt 
inslag i detta instrument för att förhindra 
att företag tillämpar modernt slaveri och 
barnarbete i sina leveranskedjor utomlands. 
Parlamentet anser att detta instrument för 
att bli framgångsrikt inte får innebära en 
betydande administrativ börda för företag, 
samt att ansvaret för att de mänskliga 
rättigheterna efterlevs inte bör flyttas över 
till företag eftersom det är staters ansvar.

Or. es

Ändringsförslag 552
Leopoldo López Gil

Förslag till resolution
Punkt 53
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Förslag till resolution Ändringsförslag

53. Europaparlamentet efterlyser på 
EU-nivå inrättande av ett bindande 
instrument för tillbörlig aktsamhet i fråga 
om de mänskliga rättigheterna som kräver 
att företag aktivt agerar för att identifiera, 
bedöma, begränsa, förebygga och anmäla 
eventuella negativa konsekvenser som 
deras företag och leveranskedjor får för de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet 
fastställande av civilrättsligt och 
straffrättsligt ansvar för företag, 
företagsledare och verkställande ledning i 
händelse av kränkningar samt åtgärder för 
att ge offren tillgång till rättslig prövning 
och rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att en rättslig 
aktsamhetsplikt införs som ett särskilt 
inslag i detta instrument för att förhindra 
att företag tillämpar modernt slaveri och 
barnarbete i sina leveranskedjor utomlands.

53. Europaparlamentet efterlyser på 
EU-nivå inrättande av ett bindande 
instrument för tillbörlig aktsamhet i fråga 
om de mänskliga rättigheterna som kräver 
att multinationella företag aktivt agerar för 
att identifiera, bedöma, begränsa, 
förebygga och anmäla eventuella negativa 
konsekvenser som deras företag och 
leveranskedjor får för de mänskliga 
rättigheterna, inbegripet fastställande av 
civilrättsligt och straffrättsligt ansvar för 
företag, företagsledare och verkställande 
ledning i händelse av kränkningar samt 
åtgärder för att ge offren tillgång till 
rättslig prövning och rättsmedel. 
Parlamentet rekommenderar att en rättslig 
aktsamhetsplikt införs som ett särskilt 
inslag i detta instrument för att förhindra 
att företag tillämpar modernt slaveri och 
barnarbete i sina leveranskedjor utomlands.

Or. es

Ändringsförslag 553
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, 
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 53

Förslag till resolution Ändringsförslag

53. Europaparlamentet efterlyser på 
EU-nivå inrättande av ett bindande 
instrument för tillbörlig aktsamhet i fråga 
om de mänskliga rättigheterna som kräver 
att företag aktivt agerar för att identifiera, 
bedöma, begränsa, förebygga och anmäla 
eventuella negativa konsekvenser som 
deras företag och leveranskedjor får för de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet 
fastställande av civilrättsligt och 
straffrättsligt ansvar för företag, 
företagsledare och verkställande ledning i 
händelse av kränkningar samt åtgärder för 

53. Europaparlamentet efterlyser på 
EU-nivå inrättande av ett bindande 
instrument för tillbörlig aktsamhet i fråga 
om de mänskliga rättigheterna som kräver 
att företag aktivt agerar för att identifiera, 
bedöma, begränsa, förebygga och anmäla 
eventuella negativa konsekvenser som 
deras företag och leveranskedjor får för de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet 
fastställande av civilrättsligt och 
straffrättsligt ansvar för företag, 
företagsledare och verkställande ledning i 
händelse av kränkningar samt åtgärder för 
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att ge offren tillgång till rättslig prövning 
och rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att en rättslig 
aktsamhetsplikt införs som ett särskilt 
inslag i detta instrument för att förhindra 
att företag tillämpar modernt slaveri och 
barnarbete i sina leveranskedjor utomlands.

att ge offren tillgång till rättslig prövning 
och rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att en rättslig 
aktsamhetsplikt införs som ett särskilt 
inslag i detta instrument för att förhindra 
att företag tillämpar modernt slaveri och 
barnarbete i sina leveranskedjor utomlands. 
Parlamentet rekommenderar att ett 
insynskrav blir en del av instrumentet för 
tillbörlig aktsamhet för att underlätta för 
offren att lämna in klagomål och få 
tillgång till tvistlösning. Parlamentet vill 
se effektiva mekanismer för att skydda de 
som lämnar in klagomål från repressalier, 
inklusive lagstiftning för att avskräcka 
från så kallade ”SLAPP”-rättegångar 
(strategiska rättegångar mot allmänhetens 
deltagande).

Or. en

Ändringsförslag 554
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 53

Förslag till resolution Ändringsförslag

53. Europaparlamentet efterlyser på 
EU-nivå inrättande av ett bindande 
instrument för tillbörlig aktsamhet i fråga 
om de mänskliga rättigheterna som kräver 
att företag aktivt agerar för att identifiera, 
bedöma, begränsa, förebygga och anmäla 
eventuella negativa konsekvenser som 
deras företag och leveranskedjor får för de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet 
fastställande av civilrättsligt och 
straffrättsligt ansvar för företag, 
företagsledare och verkställande ledning i 
händelse av kränkningar samt åtgärder för 
att ge offren tillgång till rättslig prövning 
och rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att en rättslig 
aktsamhetsplikt införs som ett särskilt 

53. Europaparlamentet efterlyser på 
EU-nivå inrättande av ett bindande 
instrument för tillbörlig aktsamhet i fråga 
om de mänskliga rättigheterna som kräver 
att företag aktivt agerar för att identifiera, 
bedöma, begränsa, förebygga och anmäla 
eventuella negativa konsekvenser som 
deras företag och leveranskedjor får för de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet 
fastställande av civilrättsligt och 
straffrättsligt ansvar för företag, 
företagsledare och verkställande ledning i 
händelse av kränkningar samt åtgärder för 
att ge offren tillgång till rättslig prövning 
och rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att en rättslig 
aktsamhetsplikt införs som ett särskilt 
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inslag i detta instrument för att förhindra 
att företag tillämpar modernt slaveri och 
barnarbete i sina leveranskedjor utomlands.

inslag i detta instrument för att förhindra 
att företag tillämpar modernt slaveri och 
barnarbete i sina leveranskedjor utomlands. 
Parlamentet påminner om de många 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna som kan ske i samband med 
utvinning av naturresurser. Parlamentet 
välkomnar inrättandet av den oberoende 
kanadensiska ombudsmannen för 
ansvarsfullt företagande med uppgift att 
utreda påstådda kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna i samband med 
kanadensisk företagsverksamhet 
utomlands. Parlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att överväga att ta 
efter detta uppmuntrande initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 555
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 53

Förslag till resolution Ändringsförslag

53. Europaparlamentet efterlyser på 
EU-nivå inrättande av ett bindande 
instrument för tillbörlig aktsamhet i fråga 
om de mänskliga rättigheterna som kräver 
att företag aktivt agerar för att identifiera, 
bedöma, begränsa, förebygga och anmäla 
eventuella negativa konsekvenser som 
deras företag och leveranskedjor får för de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet 
fastställande av civilrättsligt och 
straffrättsligt ansvar för företag, 
företagsledare och verkställande ledning i 
händelse av kränkningar samt åtgärder för 
att ge offren tillgång till rättslig prövning 
och rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att en rättslig 
aktsamhetsplikt införs som ett särskilt 
inslag i detta instrument för att förhindra 
att företag tillämpar modernt slaveri och 

53. Europaparlamentet efterlyser på 
EU-nivå inrättande av ett bindande 
instrument för tillbörlig aktsamhet i fråga 
om de mänskliga rättigheterna som kräver 
att företag aktivt agerar för att identifiera, 
bedöma, begränsa, förebygga och anmäla 
eventuella negativa konsekvenser som 
deras företag och leveranskedjor får för de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet 
fastställande av civilrättsligt och 
straffrättsligt ansvar för företag, 
företagsledare och verkställande ledning i 
händelse av kränkningar samt åtgärder för 
att ge offren tillgång till rättslig prövning 
och rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att en rättslig 
aktsamhetsplikt införs som ett särskilt 
inslag i detta instrument för att förhindra 
att företag tillämpar modernt slaveri och 
barnarbete i sina leveranskedjor utomlands. 
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barnarbete i sina leveranskedjor utomlands. Parlamentet uppmanar EU-baserade 
företag att leva upp till sitt företagsansvar 
genom att följa EU:s inre marknads 
etiska normer och regler.

Or. en

Ändringsförslag 556
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 53a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

53a. Europaparlamentet betonar 
behovet av att inrätta ett internationellt 
bindande instrument för att inom ramen 
för internationell människorätt, reglera 
transnationella bolags och andra företags 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 557
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 53b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

53b. Europaparlamentet betonar 
betydelsen av att alla länder genomför 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter fullt ut och 
uppmanar de EU medlemsstater som 
ännu inte har gjort det att anta nationella 
handlingsplaner om företags rättigheter 
så snart som möjligt.

Or. en
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Ändringsförslag 558
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 53c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

53c. Europaparlamentet uppmuntrar 
EU och dess medlemsstater att på ett 
konstruktivt sätt delta i arbetet vid FN:s 
mellanstatliga arbetsgrupp för 
transnationella bolag och andra företag 
med respekt för de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet anser att detta 
är ett nödvändigt steg för främjandet av 
mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 559
Isabel Santos, Raphaël Glucksmann, Maria Arena, Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Punkt 53d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

53d. Europaparlamentet insisterar 
därför på nödvändigheten att anta 
EU-lagstiftning om obligatorisk tillbörlig 
aktsamhet i linje med FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter, så att EU kan skydda och 
främja mänskliga rättigheter och miljön i 
hela världen. Denna lagstiftning bör 
införa krav på tillbörlig aktsamhet för 
EU-företag och företag som verkar på 
EU:s inre marknad och inrätta system för 
ansvarsskyldighet för att säkerställa att 
företag hålls ansvariga för kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna som begås i 
deras globala värdekedjor. EU:s 
lagstiftning om tillbörlig aktsamhet måste 
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skapa efterlevnadsmekanismer för att 
garantera tillgång till rättslig prövning 
och effektiva rättsmedel för personer som 
fallit offer för företagsrelaterade 
människorättsbrott.

Or. en

Ändringsförslag 560
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 54

Förslag till resolution Ändringsförslag

54. Europaparlamentet är oroat över 
användningen av en rad olika databaserade 
och nya teknikdrivna verktyg som svar på 
covid-19-pandemin. Parlamentet 
understryker de risker dessa medför när 
det gäller åtnjutande av grundläggande 
friheter, maktmissbruk och ökad 
sårbarhet för it-angrepp när effektiva 
tekniska och rättsliga skyddsåtgärder 
saknas. Parlamentet uppmanar EU att – i 
sin ledande roll när det gäller att fastställa 
globala standarder för integritet och 
uppgiftsskydd – fastställa nya normer och 
bästa praxis både för användning inom 
EU och som lösningar som man kan ta 
efter runt om i världen, i syfte att 
förhindra potentiellt skadliga effekter av 
nya databaserade verktyg.

54. Europaparlamentet kommer att bli 
oroat över användningen av en rad olika 
databaserade och nya teknikdrivna verktyg 
som svar på covid-19-pandemin, vilket 
blev tydligt under första kvartalet av 2020.

Or. en

Ändringsförslag 561
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 54
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Förslag till resolution Ändringsförslag

54. Europaparlamentet är oroat över 
användningen av en rad olika databaserade 
och nya teknikdrivna verktyg som svar på 
covid-19-pandemin. Parlamentet 
understryker de risker dessa medför när det 
gäller åtnjutande av grundläggande 
friheter, maktmissbruk och ökad sårbarhet 
för it-angrepp när effektiva tekniska och 
rättsliga skyddsåtgärder saknas. 
Parlamentet uppmanar EU att – i sin 
ledande roll när det gäller att fastställa 
globala standarder för integritet och 
uppgiftsskydd – fastställa nya normer och 
bästa praxis både för användning inom EU 
och som lösningar som man kan ta efter 
runt om i världen, i syfte att förhindra 
potentiellt skadliga effekter av nya 
databaserade verktyg.

54. Europaparlamentet är oroat över 
användningen av en rad olika databaserade 
och nya teknikdrivna verktyg som svar på 
covid-19-pandemin. Parlamentet 
understryker de risker, ofta svåra att 
uppfatta, som dessa medför när det gäller 
åtnjutande av grundläggande friheter, 
maktmissbruk och ökad sårbarhet för it-
angrepp när effektiva tekniska och rättsliga 
skyddsåtgärder saknas. Parlamentet 
uppmanar EU att – i sin ledande roll när 
det gäller att fastställa globala standarder 
för integritet och uppgiftsskydd – fastställa 
nya normer och bästa praxis både för 
användning inom EU och som lösningar 
som man kan ta efter runt om i världen, i 
syfte att förhindra potentiellt skadliga 
effekter av nya databaserade verktyg.

Or. en

Ändringsförslag 562
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, 
Lukas Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Förslag till resolution
Punkt 54

Förslag till resolution Ändringsförslag

54. Europaparlamentet är oroat över 
användningen av en rad olika databaserade 
och nya teknikdrivna verktyg som svar på 
covid-19-pandemin. Parlamentet 
understryker de risker dessa medför när det 
gäller åtnjutande av grundläggande 
friheter, maktmissbruk och ökad sårbarhet 
för it-angrepp när effektiva tekniska och 
rättsliga skyddsåtgärder saknas. 
Parlamentet uppmanar EU att – i sin 
ledande roll när det gäller att fastställa 
globala standarder för integritet och 
uppgiftsskydd – fastställa nya normer och 
bästa praxis både för användning inom EU 
och som lösningar som man kan ta efter 

54. Europaparlamentet är oroat över 
användningen av en rad olika databaserade 
och nya teknikdrivna verktyg som svar på 
covid-19-pandemin. Parlamentet 
understryker de risker dessa medför när det 
gäller åtnjutande av grundläggande 
friheter, maktmissbruk och ökad sårbarhet 
för it-angrepp när effektiva tekniska och 
rättsliga skyddsåtgärder saknas. 
Parlamentet uttrycker oro över 
auktoritära regeringars nuvarande 
användning av teknik för att övervaka, 
trakassera och inskränka religions- och 
trosminoriteters yttrandefrihet. 
Parlamentet uppmanar EU att – i sin 
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runt om i världen, i syfte att förhindra 
potentiellt skadliga effekter av nya 
databaserade verktyg.

ledande roll när det gäller att fastställa 
globala standarder för integritet och 
uppgiftsskydd – fastställa nya normer och 
bästa praxis både för användning inom EU 
och som lösningar som man kan ta efter 
runt om i världen, i syfte att förhindra 
potentiellt skadliga effekter av nya 
databaserade verktyg.

Or. en

Ändringsförslag 563
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Punkt 54

Förslag till resolution Ändringsförslag

54. Europaparlamentet är oroat över 
användningen av en rad olika databaserade 
och nya teknikdrivna verktyg som svar på 
covid-19-pandemin. Parlamentet 
understryker de risker dessa medför när det 
gäller åtnjutande av grundläggande 
friheter, maktmissbruk och ökad sårbarhet 
för it-angrepp när effektiva tekniska och 
rättsliga skyddsåtgärder saknas. 
Parlamentet uppmanar EU att – i sin 
ledande roll när det gäller att fastställa 
globala standarder för integritet och 
uppgiftsskydd – fastställa nya normer och 
bästa praxis både för användning inom EU 
och som lösningar som man kan ta efter 
runt om i världen, i syfte att förhindra 
potentiellt skadliga effekter av nya 
databaserade verktyg.

54. Europaparlamentet är oroat över 
användningen av en rad olika databaserade 
och nya teknikdrivna verktyg som svar på 
covid-19-pandemin. Parlamentet 
understryker de risker dessa medför när det 
gäller åtnjutande av grundläggande 
friheter, maktmissbruk och ökad sårbarhet 
för it-angrepp när effektiva tekniska och 
rättsliga skyddsåtgärder saknas. 
Parlamentet uttrycker oro över 
auktoritära regeringars nuvarande 
användning av teknik för att övervaka, 
trakassera och inskränka religiösa 
minoriteters och trosminoriteters 
yttrandefrihet. Parlamentet uppmanar EU 
att – i sin ledande roll när det gäller att 
fastställa globala standarder för integritet 
och uppgiftsskydd – fastställa nya normer 
och bästa praxis både för användning inom 
EU och som lösningar som man kan ta 
efter runt om i världen, i syfte att förhindra 
potentiellt skadliga effekter av nya 
databaserade verktyg.

Or. en
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Ändringsförslag 564
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 54

Förslag till resolution Ändringsförslag

54. Europaparlamentet är oroat över 
användningen av en rad olika databaserade 
och nya teknikdrivna verktyg som svar på 
covid-19-pandemin. Parlamentet 
understryker de risker dessa medför när det 
gäller åtnjutande av grundläggande 
friheter, maktmissbruk och ökad sårbarhet 
för it-angrepp när effektiva tekniska och 
rättsliga skyddsåtgärder saknas. 
Parlamentet uppmanar EU att – i sin 
ledande roll när det gäller att fastställa 
globala standarder för integritet och 
uppgiftsskydd – fastställa nya normer och 
bästa praxis både för användning inom EU 
och som lösningar som man kan ta efter 
runt om i världen, i syfte att förhindra 
potentiellt skadliga effekter av nya 
databaserade verktyg.

54. Europaparlamentet är oroat över 
användningen av en rad olika databaserade 
och nya teknikdrivna verktyg som svar på 
covid-19-pandemin. Parlamentet 
understryker de risker dessa medför när det 
gäller åtnjutande av grundläggande 
friheter, maktmissbruk och ökad sårbarhet 
för it-angrepp när effektiva tekniska och 
rättsliga skyddsåtgärder saknas. 
Parlamentet uttrycker oro över 
auktoritära regeringars nuvarande 
användning av teknik för att övervaka, 
trakassera och inskränka religiösa 
minoriteters och trosminoriteters 
yttrandefrihet. Parlamentet uppmanar EU 
att – i sin ledande roll när det gäller att 
fastställa globala standarder för integritet 
och uppgiftsskydd – fastställa nya normer 
och bästa praxis både för användning inom 
EU och som lösningar som man kan ta 
efter runt om i världen, i syfte att förhindra 
potentiellt skadliga effekter av nya 
databaserade verktyg.

Or. en

Ändringsförslag 565
Salima Yenbou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 54a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

54a. Europaparlamentet erinrar om sin 
resolution av den 27 februari 2014 om 
användningen av bestyckade drönare och 
uttrycker sin fortsatta oro över 
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användningen av bestyckade drönare 
utanför den internationella rättsliga 
ramen. Parlamentet uppmanar åter igen 
EU att med skyndsamhet utarbeta en 
juridiskt bindande ram för användning av 
bestyckade drönare för att se till att 
medlemsstaterna, i enlighet med sina 
rättsliga skyldigheter, inte gör sig skyldiga 
till olagligt riktat dödande eller 
underlättar för tredjeländer att göra sig 
skyldiga till sådant dödande. Parlamentet 
uppmanar också kommissionen att hålla 
parlamentet vederbörligen underrättat om 
användningen av EU-medel i alla 
forsknings och utvecklingsprojekt som rör 
konstruktion av drönare. Parlamentet vill 
se konsekvensbedömningar av de 
mänskliga rättigheterna i samband med 
framtida utvecklingsprojekt om drönare. 
Parlamentet påminner om sin resolution 
av den 12 september 2018 om autonoma 
vapen. Parlamentet uppmanar med kraft 
vice ordföranden/den höga 
representanten och medlemsstaterna att 
förbjuda utveckling, tillverkning och 
användning av helt autonoma vapen utan 
meningsfull mänsklig kontroll över de 
kritiska funktioner som väljer ut och 
attackerar mål. Parlamentet insisterar på 
att det inleds internationella 
förhandlingar om rättsligt bindande 
instrument som skulle förbjuda dödliga 
autonoma vapen utan meningsfull 
mänsklig kontroll. Parlamentet uppmanar 
med kraft vice ordföranden/den höga 
representanten att inta en gemensam 
ståndpunkt inför internationella 
förhandlingar i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 566
Milan Uhrík

Förslag till resolution
Punkt 55
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Förslag till resolution Ändringsförslag

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över covid-19-pandemins oproportionella 
negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga 
rättigheter och värdighet och lösningar 
för att ta itu med migranters och 
flyktingars sårbarhet och deras behov av 
skydd, i linje med principerna om 
solidaritet och partnerskap, så att lagliga 
migrationsvägar som är adekvata och 
tillgängliga möjliggörs. Parlamentet 
betonar vikten av att upprätthålla rätten 
till asyl i hela världen.

utgår

Or. sk

Ändringsförslag 567
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till resolution
Punkt 55

Förslag till resolution Ändringsförslag

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över covid-19-pandemins oproportionella 
negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga 
rättigheter och värdighet och lösningar 
för att ta itu med migranters och 
flyktingars sårbarhet och deras behov av 
skydd, i linje med principerna om 
solidaritet och partnerskap, så att lagliga 
migrationsvägar som är adekvata och 
tillgängliga möjliggörs. Parlamentet 
betonar vikten av att upprätthålla rätten 
till asyl i hela världen.

55. Europaparlamentet slår fast att 
covid-19-krisen bör leda till en 
intensifierad kamp mot massiv och olaglig 
invandring från medlemsstaternas sida.

Or. fr
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Ändringsförslag 568
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 55

Förslag till resolution Ändringsförslag

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över covid-19-pandemins oproportionella 
negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga 
rättigheter och värdighet och lösningar 
för att ta itu med migranters och 
flyktingars sårbarhet och deras behov av 
skydd, i linje med principerna om 
solidaritet och partnerskap, så att lagliga 
migrationsvägar som är adekvata och 
tillgängliga möjliggörs. Parlamentet 
betonar vikten av att upprätthålla rätten 
till asyl i hela världen.

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över den desinformation som spreds av 
Kina när covid-19-pandemin först bröt ut 
i december 2019. Parlamentet beklagar 
också att utrikestjänsten bidrog till att 
sprida desinformation och förvirring som 
ledde till EU-institutionernas totala 
misslyckande under denna kris.

Or. en

Ändringsförslag 569
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 55

Förslag till resolution Ändringsförslag

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över covid-19-pandemins oproportionella 
negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 
med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd, i linje med 
principerna om solidaritet och 
partnerskap, så att lagliga 
migrationsvägar som är adekvata och 
tillgängliga möjliggörs. Parlamentet 

55. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 
med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd. Parlamentet 
betonar vikten av att upprätthålla rätten till 
asyl i hela världen.
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betonar vikten av att upprätthålla rätten till 
asyl i hela världen.

Or. en

Ändringsförslag 570
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 55

Förslag till resolution Ändringsförslag

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över covid-19-pandemins oproportionella 
negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 
med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd, i linje med 
principerna om solidaritet och partnerskap, 
så att lagliga migrationsvägar som är 
adekvata och tillgängliga möjliggörs. 
Parlamentet betonar vikten av att 
upprätthålla rätten till asyl i hela världen.

55. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 
med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd, i linje med 
principerna om solidaritet och partnerskap, 
så att lagliga migrationsvägar som är 
adekvata möjliggörs. Parlamentet betonar 
vikten av att upprätthålla rätten till asyl i 
hela världen.

Or. en

Ändringsförslag 571
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Förslag till resolution
Punkt 55

Förslag till resolution Ändringsförslag

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över covid-19-pandemins oproportionella 
negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över covid-19-pandemins oproportionella 
negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 
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med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd, i linje med 
principerna om solidaritet och 
partnerskap, så att lagliga 
migrationsvägar som är adekvata och 
tillgängliga möjliggörs. Parlamentet 
betonar vikten av att upprätthålla rätten till 
asyl i hela världen.

med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd, i linje med 
principen om solidaritet. Parlamentet 
betonar vikten av att upprätthålla rätten till 
asyl i hela världen.

Or. en

Ändringsförslag 572
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 55

Förslag till resolution Ändringsförslag

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över covid-19-pandemins oproportionella 
negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 
med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd, i linje med 
principerna om solidaritet och partnerskap, 
så att lagliga migrationsvägar som är 
adekvata och tillgängliga möjliggörs. 
Parlamentet betonar vikten av att 
upprätthålla rätten till asyl i hela världen.

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över covid-19-pandemins oproportionella 
negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 
med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd, i linje med 
principerna om solidaritet och partnerskap. 
Parlamentet betonar vikten av att 
upprätthålla rätten till asyl i hela världen.

Or. en

Ändringsförslag 573
Francisco José Millán Mon

Förslag till resolution
Punkt 55

Förslag till resolution Ändringsförslag

55. Europaparlamentet är djupt oroat 55. Europaparlamentet är djupt oroat 
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över covid-19-pandemins oproportionella 
negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 
med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd, i linje med 
principerna om solidaritet och partnerskap, 
så att lagliga migrationsvägar som är 
adekvata och tillgängliga möjliggörs. 
Parlamentet betonar vikten av att 
upprätthålla rätten till asyl i hela världen.

över covid-19-pandemins oproportionella 
negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 
med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd, i linje med 
principerna om solidaritet och partnerskap, 
så att de lagliga migrationsvägar som är 
adekvata och tillgängliga tydliggörs. 
Parlamentet insisterar på behovet av att 
kämpa mot de maffior som sysslar med 
människosmuggling. Parlamentet betonar 
vikten av att upprätthålla rätten till asyl i 
hela världen.

Or. es

Ändringsförslag 574
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 55

Förslag till resolution Ändringsförslag

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över covid-19-pandemins oproportionella 
negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 
med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd, i linje med 
principerna om solidaritet och partnerskap, 
så att lagliga migrationsvägar som är 
adekvata och tillgängliga möjliggörs. 
Parlamentet betonar vikten av att 
upprätthålla rätten till asyl i hela världen.

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över covid-19-pandemins oproportionella 
negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 
med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd, i linje med 
principerna om solidaritet och partnerskap, 
så att lagliga migrationsvägar som är 
adekvata och tillgängliga möjliggörs. 
Parlamentet begär att man hittar icke-
frihetsberövande alternativ till förvar av 
migranter och flyktingar, och avvisar i 
detta avseende all omänsklig eller 
förnedrande behandling av migranter. 
Parlamentet betonar vikten av att 
upprätthålla rätten till asyl i hela världen 
och betonar att alla asylsökande och 
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migranter måste garanteras tillgång till 
nödvändiga tjänster, vilket omfattar 
sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 575
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 55

Förslag till resolution Ändringsförslag

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över covid-19-pandemins oproportionella 
negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 
med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd, i linje med 
principerna om solidaritet och partnerskap, 
så att lagliga migrationsvägar som är 
adekvata och tillgängliga möjliggörs. 
Parlamentet betonar vikten av att 
upprätthålla rätten till asyl i hela världen.

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över covid-19-pandemins oproportionella 
negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar, särskilt kvinnor och barn. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 
med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd, i linje med 
principerna om solidaritet och partnerskap, 
så att lagliga migrationsvägar som är 
adekvata och tillgängliga möjliggörs. 
Parlamentet betonar vikten av att 
upprätthålla rätten till asyl i hela världen.

Or. en

Ändringsförslag 576
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 55

Förslag till resolution Ändringsförslag

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över covid-19-pandemins oproportionella 

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över covid-19-pandemins oproportionella 



PE659.051v01-00 178/189 AM\1216306SV.docx

SV

negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 
med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd, i linje med 
principerna om solidaritet och partnerskap, 
så att lagliga migrationsvägar som är 
adekvata och tillgängliga möjliggörs. 
Parlamentet betonar vikten av att 
upprätthålla rätten till asyl i hela världen.

negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 
med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd, i linje med 
principerna om solidaritet och partnerskap, 
så att lagliga migrationsvägar som är 
adekvata och tillgängliga möjliggörs. 
Parlamentet understryker vikten av att 
respektera förordningarna om de 
mänskliga rättigheterna i utförandet av 
obligatoriska hälsokontroller, särskilt för 
personer som lever med hiv. Parlamentet 
betonar vikten av att upprätthålla rätten till 
asyl i hela världen.

Or. en

Ändringsförslag 577
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann, Maria Arena

Förslag till resolution
Punkt 55

Förslag till resolution Ändringsförslag

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över covid-19-pandemins oproportionella 
negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 
med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd, i linje med 
principerna om solidaritet och partnerskap, 
så att lagliga migrationsvägar som är 
adekvata och tillgängliga möjliggörs. 
Parlamentet betonar vikten av att 
upprätthålla rätten till asyl i hela världen.

55. Europaparlamentet är djupt oroat 
över covid-19-pandemins oproportionella 
negativa konsekvenser för migranter och 
flyktingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft regeringar att vidta motåtgärder som 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
och värdighet och lösningar för att ta itu 
med migranters och flyktingars sårbarhet 
och deras behov av skydd, i linje med 
principerna om solidaritet och partnerskap, 
så att lagliga migrationsvägar som är 
adekvata och tillgängliga möjliggörs. 
Parlamentet betonar vikten av att 
upprätthålla rätten till asyl i hela världen. 
Parlamentet betonar att alla asylsökande 
och migranter måste garanteras tillgång 
till nödvändiga tjänster, vilket omfattar 
sexuell och reproduktiv hälsa och 
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rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 578
Janina Ochojska

Förslag till resolution
Punkt 55a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

55a. Europaparlamentet beklagar den 
dystra situation som flyktingar står inför i 
flyktingläger, deras bristande 
framtidsutsikter, de långa väntetiderna för 
behandling av asylansökningar och 
problemet med tillgång till grundläggande 
hälso- och sjukvård och, för barns del, till 
utbildning.

Or. pl

Ändringsförslag 579
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 56

Förslag till resolution Ändringsförslag

56. Europaparlamentet uppmanar i 
detta sammanhang de behöriga 
myndigheterna i EU:s medlemsstater att 
behandla personer med flyktingstatus 
välvilligt och med omsorg och att stå på 
de berörda personernas sida i fall av 
tvivel, samt att lämna in ansökningar om 
familjeåterförening i syfte att få ett slut på 
situationer där flyktingar separeras från 
sina nära anhöriga, särskilt barn.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 580
Milan Uhrík

Förslag till resolution
Punkt 56

Förslag till resolution Ändringsförslag

56. Europaparlamentet uppmanar i 
detta sammanhang de behöriga 
myndigheterna i EU:s medlemsstater att 
behandla personer med flyktingstatus 
välvilligt och med omsorg och att stå på 
de berörda personernas sida i fall av 
tvivel, samt att lämna in ansökningar om 
familjeåterförening i syfte att få ett slut på 
situationer där flyktingar separeras från 
sina nära anhöriga, särskilt barn.

utgår

Or. sk

Ändringsförslag 581
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till resolution
Punkt 56

Förslag till resolution Ändringsförslag

56. Europaparlamentet uppmanar i 
detta sammanhang de behöriga 
myndigheterna i EU:s medlemsstater att 
behandla personer med flyktingstatus 
välvilligt och med omsorg och att stå på de 
berörda personernas sida i fall av tvivel, 
samt att lämna in ansökningar om 
familjeåterförening i syfte att få ett slut på 
situationer där flyktingar separeras från 
sina nära anhöriga, särskilt barn.

56. Europaparlamentet uppmanar i 
detta sammanhang till att behandla 
personer som ansöker om flyktingstatus 
välvilligt och med omsorg och att stå på de 
berörda personernas sida i fall av tvivel, 
och att välvilligt behandla ansökningar om 
familjeåterförening i syfte att få ett slut på 
situationer där flyktingar separeras från 
sina nära anhöriga, särskilt barn.

Or. en

Ändringsförslag 582
David Lega
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Förslag till resolution
Punkt 56

Förslag till resolution Ändringsförslag

56. Europaparlamentet uppmanar i 
detta sammanhang de behöriga 
myndigheterna i EU:s medlemsstater att 
behandla personer med flyktingstatus 
välvilligt och med omsorg och att stå på de 
berörda personernas sida i fall av tvivel, 
samt att lämna in ansökningar om 
familjeåterförening i syfte att få ett slut på 
situationer där flyktingar separeras från 
sina nära anhöriga, särskilt barn.

56. Europaparlamentet uppmanar i 
detta sammanhang de behöriga 
myndigheterna i EU:s medlemsstater att 
behandla personer med flyktingstatus 
välvilligt och med omsorg och i enlighet 
med rättstatsprincipen, samt att stödja 
familjeåterförening i syfte att få ett slut på 
situationer där flyktingar separeras från 
sina nära anhöriga, särskilt barn.

Or. en

Ändringsförslag 583
Leopoldo López Gil

Förslag till resolution
Punkt 56

Förslag till resolution Ändringsförslag

56. Europaparlamentet uppmanar i 
detta sammanhang de behöriga 
myndigheterna i EU:s medlemsstater att 
behandla personer med flyktingstatus 
välvilligt och med omsorg och att stå på de 
berörda personernas sida i fall av tvivel, 
samt att lämna in ansökningar om 
familjeåterförening i syfte att få ett slut på 
situationer där flyktingar separeras från 
sina nära anhöriga, särskilt barn.

56. Europaparlamentet uppmanar i 
detta sammanhang de behöriga 
myndigheterna i EU:s medlemsstater att 
behandla personer med flyktingstatus 
välvilligt och med omsorg, samt att lämna 
in ansökningar om familjeåterförening i 
syfte att få ett slut på situationer där 
flyktingar separeras från sina nära 
anhöriga, särskilt barn.

Or. es

Ändringsförslag 584
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 56a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

56a. Europaparlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att ta itu med 
migrationens bakomliggande orsaker för 
att förhindra att folk, enskilda personer 
och familjer känner sig tvingade att 
lämna sina hemländer för att de inte kan 
leva i en värdig och trygg miljö. 
Parlamentet begär att 
utvecklingsbiståndet är kopplat till 
påtvingad migration, som ett sätt att stödja 
människors återhämtningsförmåga i 
deras hemländer och främja säkerhet och 
stabilitet i tredjeländer, att investera i 
utbildning och tillhandahålla direkt stöd 
för att förbättra livsmöjligheter lokalt, 
vilket bidrar till ett stabilare och mer 
hållbart samhälle och också gör slut på 
människorättskränkningar.

Or. en

Ändringsförslag 585
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 56a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

56a. Europaparlamentet fördömer 
dödsfallen i Medelhavet och de brott mot 
och kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna som migranter och 
flyktingar utsätts för. Parlamentet 
beklagar att en del till och med har 
återförts eller utvisats till platser där deras 
liv var i fara i strid med internationell rätt, 
inbegripet rätten till asyl. Parlamentet 
fördömer stängningen av säkra hamnar 
och attacker mot icke-statliga 
organisationer som hjälper dessa 
personer, såsom 
misskrediteringskampanjer och allt oftare 
åtal. Parlamentet påminner om att stöd 
för att rädda liv är en bjudande 
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människorättslig plikt som alltid måste 
respekteras och utsträckas till alla som 
behöver hjälp. Parlamentet hyllar i detta 
avseende de personer och 
civilsamhällesorganisationer som har 
tillhandahållit migranter de mest 
grundläggande rättigheterna, såsom 
rätten till vatten, livsmedel, hälsa, skäliga 
boendeförhållanden och annan hjälp.

Or. en

Ändringsförslag 586
Miguel Urbán Crespo

Förslag till resolution
Punkt 56b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

56b. Europaparlamentet uppmanar till 
respekt för principen om ”non-
refoulement” gentemot tredjeländer där 
migranters liv eller frihet hotas. 
Parlamentet betonar behovet av att 
fastställa ramar för skydd av migranter, 
särskilt genom att öppna säkra och 
lagliga vägar för migranter och bevilja 
humanitära visum.

Or. en

Ändringsförslag 587
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till resolution
Punkt 57

Förslag till resolution Ändringsförslag

57. Europaparlamentet vill att EU:s 
stöd och humanitära bistånd ska stärkas 
och göras mer flexibelt för att säkerställa 
adekvat skydd för flyktingar som flyr till 
grannländer på grund av konflikter, 

utgår
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humanitära kriser och kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 588
Milan Uhrík

Förslag till resolution
Punkt 57

Förslag till resolution Ändringsförslag

57. Europaparlamentet vill att EU:s 
stöd och humanitära bistånd ska stärkas 
och göras mer flexibelt för att säkerställa 
adekvat skydd för flyktingar som flyr till 
grannländer på grund av konflikter, 
humanitära kriser och kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna.

utgår

Or. sk

Ändringsförslag 589
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 57

Förslag till resolution Ändringsförslag

57. Europaparlamentet vill att EU:s 
stöd och humanitära bistånd ska stärkas 
och göras mer flexibelt för att säkerställa 
adekvat skydd för flyktingar som flyr till 
grannländer på grund av konflikter, 
humanitära kriser och kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna.

57. Europaparlamentet vill se adekvat 
skydd för flyktingar som flyr till 
grannländer på grund av konflikter, 
humanitära kriser och kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 590
Miguel Urbán Crespo
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Förslag till resolution
Punkt 57

Förslag till resolution Ändringsförslag

57. Europaparlamentet vill att EU:s 
stöd och humanitära bistånd ska stärkas 
och göras mer flexibelt för att säkerställa 
adekvat skydd för flyktingar som flyr till 
grannländer på grund av konflikter, 
humanitära kriser och kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna.

57. Europaparlamentet vill att EU:s 
stöd och humanitära bistånd ska stärkas 
och göras mer flexibelt för att säkerställa 
adekvat skydd för flyktingar som flyr till 
grannländer på grund av konflikter, 
humanitära kriser och kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
säkerställa fullständig transparens vad 
gäller tilldelning av medel till tredjeländer 
för samarbete i migrationsfrågor och att 
säkerställa att sådant samarbete vare sig 
direkt eller indirekt gynnar säkerhets-, 
polis- och rättssystem som kränker de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
inte inkludera medel för mottagande av 
flyktingar eller migranter eller för 
åtgärder för kontroll eller återförande av 
migranter i sitt offentliga 
utvecklingsbistånd och att inte villkora sitt 
stöd på detta område. Parlamentet 
kritiserar särskilt att stödet till vissa 
länder villkoras av återtagandeavtal och 
att allt fler förhandlingar inleds på detta 
område. Parlamentet begär att alla avtal 
och förhandlingar om återtagandeavtal 
med länder som inte respekterar de 
mänskliga rättigheterna ska avslutas.

Or. en

Ändringsförslag 591
Milan Uhrík

Förslag till resolution
Punkt 58

Förslag till resolution Ändringsförslag

58. Europaparlamentet uppmanar EU utgår
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att öka sitt stöd till demokratiskt 
medborgardeltagande, som har ökat i 
omfattning sedan 2019 mot bakgrund av 
utbredningen av populism och auktoritära 
regimer. Parlamentet framhåller i detta 
avseende de demokratistödjande åtgärder 
som genomförs av parlamentet, inbegripet 
valövervakning, medling, utbildning och 
mentorsprogram, som måste anpassas 
efter förändringarna i partnerländernas 
situation.

Or. sk

Ändringsförslag 592
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 58

Förslag till resolution Ändringsförslag

58. Europaparlamentet uppmanar EU 
att öka sitt stöd till demokratiskt 
medborgardeltagande, som har ökat i 
omfattning sedan 2019 mot bakgrund av 
utbredningen av populism och auktoritära 
regimer. Parlamentet framhåller i detta 
avseende de demokratistödjande åtgärder 
som genomförs av parlamentet, inbegripet 
valövervakning, medling, utbildning och 
mentorsprogram, som måste anpassas efter 
förändringarna i partnerländernas situation.

58. Europaparlamentet framhåller de 
demokratistödjande åtgärder som 
genomförs av parlamentet, inbegripet 
valövervakning, medling, utbildning och 
mentorsprogram, som måste anpassas efter 
förändringarna i partnerländernas situation.

Or. en

Ändringsförslag 593
Leopoldo López Gil

Förslag till resolution
Punkt 58

Förslag till resolution Ändringsförslag

58. Europaparlamentet uppmanar EU 58. Europaparlamentet uppmanar EU 
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att öka sitt stöd till demokratiskt 
medborgardeltagande, som har ökat i 
omfattning sedan 2019 mot bakgrund av 
utbredningen av populism och auktoritära 
regimer. Parlamentet framhåller i detta 
avseende de demokratistödjande åtgärder 
som genomförs av parlamentet, inbegripet 
valövervakning, medling, utbildning och 
mentorsprogram, som måste anpassas efter 
förändringarna i partnerländernas situation.

att öka sitt stöd till demokratiskt 
medborgardeltagande, som har ökat i 
omfattning sedan 2019 mot bakgrund av 
utbredningen av populism, nationalism 
och auktoritära regimer. Parlamentet 
framhåller i detta avseende de 
demokratistödjande åtgärder som 
genomförs av parlamentet, inbegripet 
valövervakning, medling, utbildning och 
mentorsprogram, som måste anpassas efter 
förändringarna i partnerländernas situation.

Or. es

Ändringsförslag 594
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 58

Förslag till resolution Ändringsförslag

58. Europaparlamentet uppmanar EU 
att öka sitt stöd till demokratiskt 
medborgardeltagande, som har ökat i 
omfattning sedan 2019 mot bakgrund av 
utbredningen av populism och auktoritära 
regimer. Parlamentet framhåller i detta 
avseende de demokratistödjande åtgärder 
som genomförs av parlamentet, inbegripet 
valövervakning, medling, utbildning och 
mentorsprogram, som måste anpassas efter 
förändringarna i partnerländernas situation.

58. Europaparlamentet uppmanar EU 
att öka sitt stöd till demokratiskt 
medborgardeltagande, som har ökat i 
omfattning sedan 2019 mot bakgrund av 
utbredningen av populism och auktoritära 
regimer. Parlamentet framhåller i detta 
avseende de demokratistödjande åtgärder 
som genomförs av parlamentet, inbegripet 
valövervakning, medling, utbildning och 
mentorsprogram, som måste anpassas efter 
förändringarna i partnerländernas situation, 
samtidigt som tredjeländernas kulturella 
och nationella bakgrund beaktas i syfte 
att stärka dialogen och partnerskapet.

Or. en

Ändringsförslag 595
Bernard Guetta

Förslag till resolution
Punkt 58
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Förslag till resolution Ändringsförslag

58. Europaparlamentet uppmanar EU 
att öka sitt stöd till demokratiskt 
medborgardeltagande, som har ökat i 
omfattning sedan 2019 mot bakgrund av 
utbredningen av populism och auktoritära 
regimer. Parlamentet framhåller i detta 
avseende de demokratistödjande åtgärder 
som genomförs av parlamentet, inbegripet 
valövervakning, medling, utbildning och 
mentorsprogram, som måste anpassas efter 
förändringarna i partnerländernas situation.

58. Europaparlamentet uppmanar EU 
att öka sitt stöd till demokratiskt 
medborgardeltagande, som har ökat i 
omfattning sedan 2019 mot bakgrund av 
utbredningen av populism och auktoritära 
regimer. Parlamentet framhåller i detta 
avseende de demokratistödjande åtgärder 
som genomförs av parlamentet, inbegripet 
valövervakning, medling, utbildning och 
mentorsprogram, som måste anpassas efter 
förändringarna i partnerländernas situation. 
Parlamentet ställer sig bakom 
uppmaningen i rådets slutsatser av den 
14 oktober 2019 om demokrati och i EU:s 
handlingsplan för mänskliga rättigheter 
och demokrati för 2020–2024 att främja 
en mer flexibel, innovativ, långsiktig och 
konfliktkänslig strategi för att stödja 
demokrati. Parlamentet välkomnar, 
uppmuntrar och stöder i detta 
sammanhang det arbete som uträttas av 
oberoende organisationer som verkar i 
enlighet med EU:s grundläggande värden 
och främjar övergången till demokrati i 
världen.

Or. en

Ändringsförslag 596
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 58a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

58a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att stärka 
unionens stödprogram för demokrati 
globalt genom att främja prodemokratiska 
bottom-up-processer, bygga upp 
institutionell resiliens och stödja 
regelbaserad, global och fri 
marknadsekonomi.
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Or. en

Ändringsförslag 597
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Förslag till resolution
Punkt 58a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

58a. Europaparlamentet förpliktigar sig 
att främja större transparens i de 
demokratiska processerna, särskilt vad 
gäller finansieringen av politiska och 
enfrågebaserade kampanjer som bedrivs 
av olika icke-statliga aktörer.

Or. en


