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Parlamentet sa ja
till ny upphovsrätt
Det omstridda förslaget till ny upp
hovsrätt har tyvärr antagits av EU-parlamentet. Malin Björk röstade nej
eftersom hon anser att lagförslaget
innebär alltför stora begränsningar
för vanliga internetanvändare. Det var
framför allt för att de två mest centrala
delarna av förslaget, om att införa så
kallade länkavgifter och uppladdningsfilter, gick igenom som hon i slutomröstningen röstade nej.
– Det förslag som gick igenom
äventyrar den personliga integriteten
och kommer inte lösa de problem det
påstås lösas. Detta kommer gynna de
stora publicisthusen och nätjättarna.
Förlorarna är de mindre aktörerna,
konsumenter och vanliga internetanvändare, säger Malin Björk.
Läs mer om artiklarna 11 och 13
och hur Vänsterpartiet i EU resonerar
kring upphovsrätt på nätet på vår hemsida: eu.vansterpartiet.se/2018/09/13/
vanliga-internetanvandare-forlorare-i-upphovsrattsdirektivet/ n
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EU-kommissionen vill lägga
över en miljard euro på att
anställa 10 000 nya gränsvakter.
– Att militarisera våra
gränser rimmar väldigt illa
med idén om EU som ett
fredsprojekt. Det är bara ett
oerhört cyniskt sätt att gå
de högerextrema krafterna
till mötes, att utmåla människor som flyr för sina liv till
EU:s största hot, säger Malin
Björk om förslaget.

Hård markering mot Ungern

Malin Björk gick till hårt angrepp mot Ungerns president Orbán som bjudit in sig själv
till EU-parlamentet inför omröstningen om den antidemokratiska situationen i landet.

Med stor majoritet röstade EU-parlamentet för att den
allt mer auktoritära utvecklingen i Ungern ska granskas.
Malin Björk var en av ledmötena
som röstade ja till resolutionen som
kräver att EU vidtar den hårdaste åtgärdern mot Ungern för att återupprätta rättsstaten och demokratin i
det alltmer auktoritärt styrda landet.
I sitt tal till Ungerns premiärminister Orbán var Malin Björk tydlig i
sin kritik:
– Din nationalism förstör och
förgör. Den är ett hot mot oss kvinnor, hbtq-personer och våra rasifierade systrar och bröder, sa Malin
Björk inför omröstningen.
Inom EU-parlamentets största
politiska grupp, högergruppen EPP,
där förutom Orbáns parti Fidesz
även svenska M och KD ingår, var
det däremot flera ledamöter som
inte röstade för resolutionen.
– Att EPP inte kan stå enade mot

den allvarliga utvecklingen i Ungern är en skandal i sig, säger Malin
Björk.
Att mer än två tredjedelar
av parlamentets närvarande ledamöter ändå röstade igenom
resolutionen innebär att EU-kommissionen ska inleda en granskning av Ungern som i slutändan
kan leda till att landet förlorar sin
rösträtt i Europeiska rådet, där alla
medlemsländer ingår. Men för att
det ska hända krävs att alla andra
länder ger sitt stöd, och Polen har
deklarerat att man i alla lägen kommer att stötta Ungern.
Malin Björk hoppas ändå att
omröstningen ska sätta press på
Rådet att stå upp för grundläggande
demokratiska principer. n
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