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9.12.2015 A8-0344/4 

Amendement  4 

Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Jaarverslag over de mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het 

mensenrechtenbeleid van de EU 

2015/2229(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 55 bis.betreurt dat de veronderstelde 

ondergeschiktheid van de internationale 

overeenkomsten van de EU aan de 

eerbiediging van de mensenrechten een 

kwestie van propaganda is, aangezien de 

toepassing ervan niet effectief wordt 

gecontroleerd; wenst dat aan de bevoegde 

commissie van het Parlement verslag 

wordt uitgebracht over de 

mensenrechtenaspecten van de 

overeenkomsten; verwerpt tegelijkertijd de 

vaststelling van sancties door de EU voor 

derde landen om haar geopolitieke en 

economische belangen te beschermen, los 

van de humanitaire situatie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0344/5 

Amendement  5 

Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Jaarverslag over de mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het 

mensenrechtenbeleid van de EU 

2015/2229(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 120 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 120 bis. geeft op krachtige wijze uiting 

aan zijn afkeer van militaire interventies 

onder het voorwendsel van hulp aan 

humanitaire crises of uit 

verantwoordelijkheidsbesef om te 

beschermen; benadrukt dat de militaire 

interventies van de afgelopen jaren in 

diverse landen slechts hebben geleid tot 

een verergering van de humanitaire crises 

en een verslechtering van de 

mensenrechtensituatie in die landen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0344/6 

Amendement  6 

Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja 

Kari, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Jaarverslag over de mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het 

mensenrechtenbeleid van de EU 

2015/2229(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 77 bis. dringt erop aan dat de 

grondrechten van de volkeren van de 

Westelijke Sahara, waaronder de vrijheid 

van vereniging, meningsuiting en het 

recht op vergadering, worden 

geëerbiedigd; eist vrijlating van alle 

politieke gevangenen van het 

Sahrawivolk; eist dat toegang wordt 

verleend aan leden van het Parlement, 

onafhankelijke waarnemers, ngo's en de 

pers tot de gebieden van de Westelijke 

Sahara; verzoekt de Verenigde Naties met 

klem Minurso een 

mensenrechtenmandaat te geven, 

overeenkomstig alle andere VN-

vredesmissies ter wereld; is voorstander 

van een eerlijke en blijvende oplossing 

van het conflict in de Westelijke Sahara, 

op basis van het recht op zelfbeschikking 

van het Sahrawivolk, in overeenstemming 

met de desbetreffende resoluties van de 

Verenigde Naties; 

Or. en 

 

 


