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3.9.2015 A8-0230/15 

Amendement  15 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat een herziening van de 

EU-Verdragen nodig is om de bescherming 

van de democratie, de rechtsstaat en de 

grondrechten te versterken; 

F. overwegende dat een volledige 

herroeping van de EU-Verdragen nodig is 

om de bescherming van de nationale 

democratie en de rechtsstaat te versterken; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/16 

Amendement  16 

Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging X 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

X. overwegende dat de EU een periode van 

ernstige economische en financiële crisis 

doormaakt en dat de impact hiervan, in 

combinatie met bepaalde maatregelen, o.a. 

de drastische besparingen op de begroting 

die in sommige lidstaten zijn ondernomen 

om de crisis aan te pakken, een negatief 

effect heeft op de leefomstandigheden van 

de EU-burgers – met een toename van de 

werkloosheid, het armoedepeil, de 

ongelijkheden en de onzekere 

arbeidsvoorwaarden en een beperking van 

de toegang tot en de kwaliteit van de 

diensten – en zo op het welzijn van de 

burgers; 

X. overwegende dat de EU een periode van 

ernstige economische, financiële en 

migratiecrisis heeft veroorzaakt en dat de 

impact hiervan, in combinatie met 

bepaalde maatregelen, o.a. de drastische 

besparingen op de begroting die in 

sommige lidstaten zijn ondernomen om de 

crisis aan te pakken, een negatief effect 

heeft op de leefomstandigheden van de 

EU-burgers – met een toename van de 

werkloosheid, het armoedepeil, de 

ongelijkheden en de onzekere 

arbeidsvoorwaarden en een beperking van 

de toegang tot en de kwaliteit van de 

diensten – en zo op het welzijn van de 

burgers; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/17 

Amendement  17 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Ab 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Ab. overwegende dat na de recente 

terreuraanslagen binnen de EU bepaalde 

beleidsmaatregelen en acties op het gebied 

van terreurbestrijding de fundamentele 

rechten en vrijheden ernstig in het 

gedrang kunnen brengen; overwegende 

dat het cruciaal is te waken over het 

evenwicht tussen bescherming van de 

vrijheden en de grondrechten van de 

Europese burgers en het versterken van 

de veiligheid; overwegende dat de EU en 

haar lidstaten de plicht hebben de 

Europese burgers te beschermen en er 

tegelijk voor te zorgen dat bij het ontwerp 

en de uitvoering van veiligheidsbeleid de 

grondrechten van de burgers worden 

geëerbiedigd; overwegende dat de 

beginselen van noodzakelijkheid en 

evenredigheid in dit verband een prioriteit 

moeten zijn opdat het uitgevoerde beleid 

geen afbreuk doet aan de burgerlijke 

vrijheden;  

Ab. overwegende dat de recente 

islamitische terreuraanslagen in Parijs, 

Brussel, Londen en Kopenhagen de 

nationale staten ertoe nopen hun burgers 

te beschermen; betreurt het ten zeerste dat 

de EU het de nationale staten belemmert 

juist dat te doen, door talloze obstakels op 

het gebied van grondrechten op te werpen 

waarvan helaas alleen illegalen, 

criminelen en terroristen lijken te 

profiteren en niet de gezagsgetrouwe 

onderdanen van de Europese soevereine 

landen; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/18 

Amendement  18 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Ac 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Ac. overwegende dat duizenden mensen 

omkomen in het Middellandse Zeegebied 

op een nog nooit eerder geziene manier en 

dat de EU een zeer grote 

verantwoordelijkheid heeft in het nemen 

van maatregelen om levens te redden, 

mensensmokkelaars een halt toe te roepen, 

migranten legale toegangskanalen aan te 

bieden en asielzoekers en vluchtelingen bij 

te staan en te beschermen; 

Ac. overwegende dat honderdduizenden 

illegale immigranten via het Middellandse 

Zeegebied naar de EU worden vervoerd 

op een nog nooit eerder geziene manier en 

dat Italië, Griekenland, Spanje en Malta 

een zeer grote verantwoordelijkheid 

hebben om de stroom van illegale 

migranten en terroristen te stoppen, 

mensensmokkelaars een halt toe te roepen, 

te zorgen voor de onmiddellijke terugkeer 

van illegale migranten naar hun land van 

herkomst en asielzoekers en vluchtelingen 

bij te staan bij het aanvragen van asiel in 

de regio; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/19 

Amendement  19 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Ad 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Ad. herinnert eraan dat in 2014 bijna 3 500 

migranten zijn gestorven of verdwenen 

tijdens hun poging om het Europese 

grondgebied te bereiken, waardoor het 

aantal doden of vermisten gedurende de 

voorbije twintig jaar in totaal 30 000 

bedraagt; overwegende dat de 

migratieroute naar Europa, volgens de 

Internationale Organisatie voor migratie de 

gevaarlijkste ter wereld is geworden voor 

migranten; 

Ad. herinnert eraan dat in 2014 625 920 

asielaanvragen werden ingediend, 

waardoor het aantal asielaanvragen 

gedurende de voorbije zeven jaar in totaal 

bijna 2 500 000
1a
 bedraagt; overwegende 

dat de migratieroute naar Australië, 

volgens de Internationale Organisatie voor 

migratie de veiligste ter wereld is 

geworden voor migranten, waar in 2014 en 

2015 geen enkele migrant is verdronken 

en waar alle migranten op een veilige 

manier worden hergevestigd zonder een 

last te zijn voor Australië en zijn burgers; 

is een warm voorstander van toepassing 

van het Australische model door Italië, 

Griekenland, Spanje en Malta; 

__________________ 

1a
 Eurostat-gegevens van 2008-2014 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/20 

Amendement  20 

Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. verwijst naar artikel 10 van het 

Handvest, waar de vrijheid van gedachte, 

geweten en godsdienst wordt beschermd, 

inclusief de vrijheid de godsdienst te 

belijden van zijn keuze en om van 

godsdienst of overtuiging te veranderen; is 

van mening dat hieronder ook de vrijheid 

van niet-gelovigen valt; veroordeelt elke 

vorm van discriminatie of 

onverdraagzaamheid en vraagt een verbod 

op elke vorm van discriminatie op grond 

hiervan; betreurt in verband hiermee de 

recente voorvallen van antisemitische en 

anti-islamdiscriminatie en -geweld; 

verzoekt de lidstaten, inclusief de regionale 

autoriteiten, om de vrijheid van godsdienst 

of overtuiging met alle beschikbare 

middelen te beschermen en om tolerantie 

en interculturele dialoog door middel van 

effectief beleid te bevorderen, met 

aanscherping van het 

antidiscriminatiebeleid waar nodig; 

herinnert aan het belang van een seculiere 

en neutrale staat als buffer tegen elke vorm 

van discriminatie van deze of gene 

religieuze, atheïstische of agnostische 

gemeenschap, waarin voor alle religies en 

overtuigingen een gelijke behandeling is 

gewaarborgd; uit zijn bezorgdheid over de 

toepassing van wetten inzake blasfemie en 

belediging van religies in de Europese 

40. verwijst naar artikel 10 van het 

Handvest, waar de vrijheid van gedachte, 

geweten en godsdienst wordt beschermd, 

inclusief de vrijheid de godsdienst te 

belijden van zijn keuze en om van 

godsdienst of overtuiging te veranderen; is 

van mening dat hieronder ook de vrijheid 

van niet-gelovigen valt; veroordeelt elke 

vorm van discriminatie of 

onverdraagzaamheid en vraagt een verbod 

op elke vorm van discriminatie op grond 

hiervan; betreurt in verband hiermee de 

recente voorvallen van antisemitische en 

antichristelijke discriminatie en -geweld; 

verzoekt de lidstaten, inclusief de regionale 

autoriteiten, om de vrijheid van godsdienst 

of overtuiging met alle beschikbare 

middelen te beschermen en om tolerantie 

en interculturele dialoog door middel van 

effectief beleid te bevorderen, met 

aanscherping van het 

antidiscriminatiebeleid waar nodig; 

herinnert aan het belang van een seculiere 

en neutrale staat als buffer tegen elke vorm 

van discriminatie van deze of gene 

religieuze, atheïstische of agnostische 

gemeenschap, waarin voor alle religies en 

overtuigingen een gelijke behandeling is 

gewaarborgd; uit zijn bezorgdheid over de 

toepassing van wetten inzake blasfemie en 

belediging van religies in de Europese 
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Unie, die ernstige gevolgen kunnen hebben 

voor de vrijheid van meningsuiting, en 

dringt er bij de lidstaten op aan deze wetten 

af te schaffen; veroordeelt met klem de 

aanvallen die zijn gericht op gebedshuizen 

en roept de lidstaten op deze misdaden niet 

onbestraft te laten; 

Unie, die ernstige gevolgen kunnen hebben 

voor de vrijheid van meningsuiting, en 

dringt er bij de lidstaten op aan deze wetten 

af te schaffen; veroordeelt met klem de 

aanvallen die zijn gericht op gebedshuizen 

en roept de lidstaten op deze misdaden niet 

onbestraft te laten; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/21 

Amendement  21 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 106 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

106. betreurt de door racisme, xenofobie, 

religieuze intolerantie of vooroordelen 

tegen personen met een handicap, 

geslacht, seksuele geaardheid of 

genderidentiteit ingegeven incidenten van 

haattaal en haatmisdrijven die dagelijks in 

de EU plaatsvinden; verzoekt de lidstaten 

de grondrechten te beschermen en begrip, 

acceptatie en tolerantie tussen de 

verschillende gemeenschappen op hun 

grondgebied te bevorderen; verzoekt de 

EU om de bestrijding van haatmisdrijven 

op de eerste plaats te stellen bij het 

formuleren van beleid tegen discriminatie 

en op het terrein van justitie, verzoekt de 

Commissie en de lidstaten om de strijd 

tegen haatmisdrijven en discriminerende 

houdingen en gedragingen te versterken 

door het ontwikkelen van een 

alomvattende strategie ter bestrijding van 

haatmisdrijven, door vooroordelen 

ingegeven geweld en discriminatie; 

106. betreurt het feit dat het recht op 

vrijheid van meningsuiting van 

autochtone Europeanen gevaar loopt als 

gevolg van de intolerante en agressieve 

opvattingen van minderheden, die daarin 

worden gesteund door de overtuigingen 

van cultuurrelativisten; betreurt het feit 

dat minderheden als slachtoffer worden 

neergezet als hun middeleeuwse 

standpunten worden bekritiseerd en dat 

hun critici van haattaal, racisme, 

xenofobie, islamofobie, Afrofobie, 

zigeunerdiscriminatie, aanzetting tot 

misdaad en andere vormen van 

"newspeak" worden beschuldigd, 

waarmee hun recht op vrijheid van 

meningsuiting wordt geschonden; 

Or. en 

 

 


