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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 

Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

Nigeria 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  11a. fremhæver de klagepunkter, som 

rettes mod europæiske virksomheder på 

grund af menneskerettighedskrænkelser, 

alvorlig international korruption og 

miljøskader, der begås i Nigeria; 

fordømmer angrebet på samfundsgrupper 

i Ogoniland, der er imod visse projekter; 

opfordrer EU-institutionerne til at arbejde 

hen imod indgåelsen af internationalt 

bindende aftaler, der styrker respekten for 

menneskerettighederne, navnlig når det 

drejer sig om virksomheder, der er 

hjemmehørende i Unionen, og som 

opererer i tredjelande, og kræver specifikt 

støtte til den bindende traktat, der er ved 

at blive udformet inden for FN;  

Or. en 
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Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 

Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

Nigeria 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  15a. opfordrer EU og dets 

medlemsstater til at lette adgangen til asyl 

i EU og garantere menneskerettigheder 

for alle migranter; fordømmer på det 

kraftigste alle tilbagetagelsespolitikker, 

navnlig vedrørende lande som Nigeria, 

hvor folk risikerer deres liv og bliver udsat 

for mishandling i strid med 

Genèvekonventionen; fordømmer EU's 

finansielle støtte til politikker, hvis formål 

er at eksternalisere grænsekontrollen 

uden at ændre den nuværende situation 

for mennesker i nød i de pågældende 

lande; opfordrer til, at der sikres 

rettigheder og en sikker passage for både 

migranter og fordrevne personer; 

understreger desuden, at 

udviklingsbistand ikke må gøres betinget 

af samarbejde om migrationsanliggender 

som grænseforvaltning eller 

tilbagetagelsesaftaler; minder om sine 

bekymringer over den stigende brug af 

trustfonde, der skyldes begrænset 
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gennemsigtighed og manglende samråd 

og regionalt ejerskab;  

Or. en 


