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4.3.2015 A8-0023/3 

Amendement  3 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

Verslag A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

2014/2216(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 165 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

165. is verheugd over het feit dat de 

Moldavische wet waardoor "het 

verkondigen van andere relaties dan die 

met betrekking tot huwelijk en gezin" 

wordt verboden, in oktober 2013 werd 

ingetrokken, en roept Litouwen en 

Rusland op het Moldavische voorbeeld te 

volgen; betreurt het resultaat van het 

Kroatische referendum van december 

2013, waarin werd ingestemd met een 

constitutioneel verbod op het huwelijk van 

personen van hetzelfde geslacht; 

beklemtoont dat een dergelijk referendum 

in februari 2015 in Slowakije zal 

plaatsvinden; betreurt het dat in de 

voormalige Joegoslavische Republiek 

Macedonië op dit moment een 

wetsvoorstel voor het grondwettelijk 

verbod van het huwelijk tussen personen 

van hetzelfde geslacht in het parlement 

wordt behandeld;   benadrukt dat 

dergelijke ontwikkelingen bijdragen tot 

een klimaat van homofobie en 

discriminatie; benadrukt dat een betere 

bescherming van de grondrechten en 

vrijheden van LGBTI broodnodig is, 

onder andere door wetgeving op te stellen 

ter bestrijding van haatmisdrijven en 

discriminatie, en vraagt de nationale 

autoriteiten om haat en geweld op grond 

van seksuele gerichtheid, genderidentiteit 

of genderexpressie aan de kaak te stellen; 

165. is verheugd over het feit dat de 

Moldavische wet waardoor "het 

verkondigen van andere relaties dan die 

met betrekking tot huwelijk en gezin" 

wordt verboden, in oktober 2013 werd 

ingetrokken, en roept de andere landen in 

de regio op het Moldavische voorbeeld te 

volgen; 
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is van mening dat de grondrechten van 

LGBT beter worden beschermd indien zij 

toegang hebben tot wettelijke instellingen 

zoals samenwoning, geregistreerd 

partnerschap en huwelijk; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/4 

Amendement  4 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

Verslag A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

2014/2216(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 186 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

186. roept de EU op ervoor te zorgen dat 

de onderhandeling en tenuitvoerlegging 

van alle samenwerkings- en 

overnameovereenkomsten op het gebied 

van migratie met landen buiten de EU 

strookt met de internationale 

mensenrechten, het vluchtelingenrecht en 

het internationaal zeerecht en vraagt te 

worden geraadpleegd alvorens deze 

overeenkomsten worden afgesloten; vraagt 

om te zorgen voor meer transparantie bij de 

onderhandeling van dergelijke 

overeenkomsten en toezichtsmechanismen 

te integreren waarmee het effect van de 

samenwerking op het gebied van migratie 

met landen buiten de EU en van 

grenscontrolemaatregelen, met inbegrip 

van Frontex en Eurosur, op de 

mensenrechten kan worden beoordeeld; 

dringt erop aan dat de mensenrechten in 

alle activiteiten van Frontex moeten 

worden geïntegreerd en bewaakt; 

186. roept de EU op ervoor te zorgen dat 

de onderhandeling en tenuitvoerlegging 

van alle samenwerkings- en 

overnameovereenkomsten op het gebied 

van migratie met landen buiten de EU 

strookt met de internationale 

mensenrechten, het vluchtelingenrecht en 

het internationaal zeerecht en vraagt te 

worden geraadpleegd alvorens deze 

overeenkomsten worden afgesloten; vraagt 

om te zorgen voor meer transparantie bij de 

onderhandeling van dergelijke 

overeenkomsten en toezichtsmechanismen 

te integreren waarmee het effect van de 

samenwerking op het gebied van migratie 

met landen buiten de EU en van 

grenscontrolemaatregelen, met inbegrip 

van Frontex en Eurosur, op de 

mensenrechten kan worden beoordeeld; 

benadrukt het feit dat de mensenrechten 

een belangrijke rol moeten spelen op het 

gebied van migratie en asiel; vraagt 

daarom dat de mensenrechtenfunctionaris 

bij Frontex en de opleidingsdeskundigen 

bij het Europees Ondersteuningsbureau 

voor asielzaken adequate financiering 

krijgen, om hen in staat te stellen 

evaluatie- en monitoringactiviteiten te 

verrichten en beste praktijken te 

presenteren; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/5 

Amendement  5 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

Verslag A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

2014/2216(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 187 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

187. roept de Commissie op om een 

onafhankelijke beoordeling van haar 

programma's voor migratie en 

grenscontrole in de EU en daarbuiten uit te 

voeren teneinde verbeteringen voor te 

stellen ter voorkoming van 

mensenrechtenschendingen; 

187. roept de Commissie op om een 

permanente beoordeling van haar 

programma's voor migratie en 

grenscontrole in de EU en daarbuiten uit te 

voeren teneinde verbeteringen voor te 

stellen om mensenrechtenschendingen te 

voorkomen en goede praktijken te delen; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/6 

Amendement  6 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

Verslag A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

2014/2216(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 190 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

190. veroordeelt de voortdurende 

criminalisering van irreguliere migratie 

binnen de EU die ten koste gaat van de 

mensenrechten van de betrokken 

personen; dringt erop aan om onverwijld 

de nodige waarborgen, verantwoordings- 

en handhavingsmechanismen voor de 

mensenrechten in te voeren; 

190. veroordeelt de wreedheid van 

mensenhandelaars, die het lijden van 

vluchtelingen exploiteren voor eigen 

gewin; vraagt een beter concept van 

legale kanalen naar asiel en vraagt 

krachtigere maatregelen tegen de 

barbaarse mensenhandelaars en leden 

van de georganiseerde misdaad; dringt 

erop aan om onverwijld de nodige 

waarborgen, verantwoordings- en 

handhavingsmechanismen voor de 

mensenrechten te garanderen; 

Or. en 


