MEr om Bodil
Bodil Valero har varit EU-parlamentariker för Miljöpartiet

_

sedan 2014. På hennes hemsida kan du läsa mer om
henne och hennes arbete.
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Försvarspolitik
och
vapenexport

Stopp för vapenexport till kriget
i Jemen
Situationen i Jemen benämns av FN som världens
just nu största humanitära kris, ändå fortsätter
EU att exportera vapen till de stridande parterna i
landet.

–

Jag har fått EU-parlamentet att vid flera tillfällen ta
ställning för att stoppa all vapenexport till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som är parter i
konflikten. EU:s vapenexport får inte underminera
vårt utrikespolitiska arbete för fred, demokratisering och mänskliga rättigheter.

Försvarspolitik
och
vapenexport

demokratikriterium
vid vapenexport
EU-parlamentets regelverk för vapenexport är i
grunden bra - problemet är att det inte följs av
medlemsländerna.

–

Jag har som ansvarig för flera betänkanden om
vapenexport fått EU-parlamentet att ta ställning
för en striktare tillämpning av de gemensamma
reglerna och att införa demokratikriterium
vid vapenexport . Jag har också fått igenom att
EU-parlamentet vill se sanktionsmöjligheter mot
länder som inte följer det gemensamma regelverket för vapenexport.

Mänskliga rättigheter
och
minoriteter

Stärkt demokratiskydd
i EU
Vi kan inte stillatigande se på när medlemsländer monterar ned demokratin eller
bryter mot rättsstatens principer.

–

Jag är ansvarig förhandlare för EU-programmet
för rättigheter och värden, ett stödprogram för
att stärka mänskliga rättigheter, demokrati och
rättsväsendet
i Europa.
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Mänskliga rättigheter
och
minoriteter

Kvinnors rätt till abort i
skärptvärlden
vapenexport
I många länder i världen är abort fortfarande
totalförbjudet. I El Salvador kan kvinnor få
fängelse i uppemot 50 år på grund av missfall
eller komplikationer vid förlossningen.

–

Jag tog i december 2017 initiativ till en
resolution för de kvinnor som fängslats i El
Salvador på grund av de stränga abortlagarna.
Resolutionen fick upp frågan på den politiska
dagordningen och har varit mycket viktig
för att förändra domstolarnas sätt att döma i
abortfrågor i El Salvador. Sedan dess har allt

Migration och lika
rätt

Lagliga och säkra vägar in i EU
Ingen ska behöva riskera livet för att få söka
asyl. Det behövs fler lagliga vägar till EU, så att
människor inte behöver ta sig till Europa på
farliga sätt.

–

Jag har tillsammans med flera andra ledamöter
fått parlamentet att ta ställning för att inrätta
ett system för humanitära visum på EU-nivå. Förslaget innebär att asylsökande kan söka visum
på ambassader och konsulat utanför EU för att
lagligt kunna resa till Europa för att söka asyl.
Jag har också fått igenom att EU-parlamentet vill
avskaffa transportörsansvaret.

Migration och lika
rätt

Avskaffa Dublinförordningen
Dublinförordningen, innebär att flyktingar måste söka asyl i det första säkra land de kommer
till,

–

Vi gröna har kämpat för att avskaffa Dublinförordningen, och istället ersätta det med en solidarisk
fördelning av flyktingar. I parlamentet har vi fått
en stor majoritet med oss på att alla medlemsländer ska ta emot flyktingar, men frågan har tyvärr
blockerats i rådet.
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