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EU får rätt att agera gränspolis i Albanien

EU-parlamentet har godkänt ett avtal mellan EU och Albanien. Avtalet ger EU:s gränspolis rätt att gå in i Albanien
för att stoppa flyktingar.
Den 15 januari röstade en majoritet
av EU-parlamentets ledamöter för
det så kallade statusavtalet mellan
EU och Albanien. Genom avtalet
får EU:s gränspolis Frontex rätt att
agera inne i Abanien för att på egen
hand stoppa flyktingar som vill söka
asyl i ett EU-land.
Malin Björk är starkt kritisk
till avtalet och röstade nej. Hon är
förvånad över att det var den svenska miljöpartisten Bodil Valero lagt
fram förslaget:

– Jag tycker att det är märkligt att
Valero sätter sitt namn på ett förslag
som ger EU:s gränspolis rätt att
verka utanför EU, allt i jakten på att
hindra fler människor från att komma till EU. Det är inget Vänsterpartiet kan stödja, säger Malin Björk.
Läs även Europaportalens artikel:
https://www.europaportalen.
se/2019/01/v-och-mp-brakar-omeu-avtal-med-albanien ■

Lagförslag om tillgänglighet försämrades
Efter en kompromiss mellan EU-parlamentet och EU:s
medlemsländer har ett lagförslag
om ökad tillgänglighet försvagats.
Bland annat har alla krav på att
bygga bort fysiska hinder tagits
bort. Inte heller tillgängliga transporter finns med. Kompromissen
godkändes i veckan av det ansvariga

utskottet. Malin Björk är besviken:
– Att EU:s medlemsländer år 2019
inte kan enas om att alla, oavsett
funktionsvariation, ska kunna ta
bussen eller gå och klippa sig är
sorgligt, säger hon.
Hela parlamentet väntas godkänna förslaget i mitten av mars. ■

Euron fyller tjugo år

När EU-parlamentet och Libe
ralerna firar eurons 20-årsjubileum undviker de noga att
nämna de kraschade eko
nomierna i södra Europa.
Den 16 januari uppmärksammade
EU-parlamentets ledning att den
gemensamma valutan euron i år har
använts i tjugo år. Inte någonstans
nämndes eurokrisens förödande
konsekvenser i länder som Grekland,
Spanien, Portugal och Irland.
Lika okritiska var de svenska
liberalerna Cecilia Wikström och
Jasenko Selimovic när de skrev varisn
hyllningstext till euron. Malin Björk
svarade på texterna tillsammans med
tidigare EU-parlamentarikern EvaBritt Svensson.
“Om det är något vi borde uppmärksamma i samband med årets
20-årsjubileum av euron så är det
att EU:s centralstyrda och nyliberala ekonomiska mall inte är hållbar.
Därför får vi inte låta (ny)liberaler
skriva om historien om euron,” skrev
de bland annat.
Läs hela deras text i SvD här:
https://www.svd.se/sverige-bor-rata-eus-ekonomiska-tvangstroja ■
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EU-parlamentet ger grönt ljus för handels
avtal med Marocko trots hård kritik

En demonstration till stöd för Västsaharas självstyre i Madrid, november 2016.

I en omröstning i Strasbourg gav EU-parlamentet sitt godkännande till EU-kommissionen
att sluta handelsavtal med Marocko, trots att det ockuperade Västsahara ingår i avtalet.
Därmed går parlamentet emot EU-domstolens utlåtande om att Västsaharas folk måste
tillfrågas innan ett handelsavtal kan slutas.
EU-domstolen har flera gånger de
senaste åren slagit fast att det ockuperade Västsahara inte är en del av
Marocko och att handelsavtal och
fiskeavtal mellan EU och Marocko
inte kan inkludera Västsahara.
Därför röstade Malin Björk nej till
betänkandet där EU-kommissionen
ändå ges stöd för att sluta handels
avtal med Marocko. Hon är kritisk
till att rättigheterna för Västsaharas folk inte respekteras av varken
EU-kommissionen eller en majoritet i
EU-parlamentet.

– Att teckna ett handelsavtal som
innefattar Västsahara är i strid med
folkrätten som alla säger sig försvara.
Men när det kommer pengar, eller
hjälp med att stoppa flyktingar emellan, visar det sig med all tydlighet
att många är ointresserade av både
folkrätt och mänskliga rättigheter.
Men Vänsterpartiet kommer fortsätta
stå upp för Västsaharas suveränitet,
säger hon.
Tillsammans med gröna gruppen
lade vänstergruppen fram en motion
om att handelsavtalet ska prövas i

EU-domstolen. Motionen röstades
dock ner.
Malin Björk är också kritisk
till hur arbetet med frågan skötts i
EU-parlamentet. Den ursprungliga rapportören, franska liberalen
Patricia Lalonde, avgick hastigt efter
att det avslöjats att hon haft nära band
med den marockanska regeringen.
Därefter såg parlamentets liberala
grupp, med stöd av högergrupperna
EPP och ECR, till att det inte blev
någon plenumdebatt om frågan innan
omröstningen. ■

Rasistiskt lagförslag gör skillnad på medborgare och medborgare
EU-parlamentets ansvariga utskott
har godkänt ett lagförslag där EU
gör skillnad på EU-medborgare.
Det handlar om att EU-ländernas nationella brottsregister
över brottsdömda personer från
länder utanför EU ska ingå i
den nya, EU-gemensamma databasen ECRIS-TCN. Men efter
förhandlingar mellan parlamentet

och medlemsländerna ska även
EU-medborgare som har kvar
medborgarskap i ett land utanför
EU ingå i databasen.
Malin Björk röstade nej till
förslaget.
– Det här lagförslaget innebär
att EU, mig veterligen, för första gången vill göra skillnad på
medborgare och medborgare.

Personer med dubbelt medborgarskap utmålas som ett större hot
än personer med bara ett medborgarskap. Det är rent rasistiskt.
Det kan vi i Vänsterpartiet aldrig
acceptera, säger hon.
Hela parlamentet väntas rösta om lagförslaget i februari
eller mars. Godkänns det då blir
förslaget en ny EU-lag. ■
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