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9.12.2015 A8-0344/7 

Amendement  7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Viegas, 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 54 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  54 bis. spreekt nogmaals zijn steun uit 

voor de invoering van 

mensenrechtenbepalingen in 

internationale overeenkomsten tussen de 

EU en derde landen; benadrukt evenwel 

dat de invoering van dergelijke 

bepalingen in handelsovereenkomsten 

met derde landen is gefaald, aangezien 

deze overeenkomsten mogelijk zelfs tot 

schendingen van de economische en 

sociale grondrechten hebben geleid, en in 

het bijzonder tot de verarming van de 

betrokken bevolking en de toe-eigening 

van middelen door transnationale 

ondernemingen; wijst bovendien op de 

noodzaak van mechanismen voor controle 

a priori, die worden ingezet voordat er een 

kaderovereenkomst wordt gesloten en een 

voorwaarde vormen voor de sluiting als 

zijnde een hoofdkenmerk van de 

overeenkomst, alsook mechanismen voor 

controle a posteriori waarmee concreet 

gevolg kan worden gegeven aan 

schendingen van die clausules tot aan 

opschorting van de overeenkomsten in 

kwestie; is van mening dat er naast deze 

clausules nieuwe 

samenwerkingsverbanden tot stand 

moeten worden gebracht op basis 
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waarvan de economische en sociale 

ontwikkeling van derde landen 

afhankelijk van de behoeften van de 

bevolkingsgroepen kan worden 

gerealiseerd; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/8 

Amendement  8 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 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 57 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  57 bis. verklaart nogmaals dat de 

activiteiten van Europese bedrijven die in 

derde landen werkzaam zijn volledig in 

overeenstemming moeten zijn met de 

internationale mensenrechtennormen; 

roept de lidstaten er daarom toe op te 

controleren of bedrijven die onder hun 

nationale wetgeving vallen de 

mensenrechten en de sociale, 

gezondheids- en milieunormen waaraan 

zij zijn onderworpen niet veronachtzamen 

wanneer zij zich in een derde land 

vestigen of daar hun activiteiten 

ontplooien; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten de nodige maatregelen te nemen 

tegen Europese ondernemingen die deze 

normen niet naleven of die de slachtoffers 

van de mensenrechtenschendingen 

waarvoor zij direct of indirect 

verantwoordelijk zijn geen behoorlijke 

schadevergoeding bieden;  

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/9 

Amendement  9 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 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 63 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  63 bis. betreurt de manier waarop de 

financiële en economische crisis en de 

staatsschuldcrisis en de aangenomen 

begrotingsbezuinigingen de economische, 

sociale, culturele en burgerrechten van de 

mensen aantasten en maar al te vaak de 

werkloosheid, de armoede, de onzekere 

levens- en arbeidsomstandigheden, 

uitsluiting en isolement verergeren, in het 

bijzonder in de landen waar economische 

aanpassingsprogramma's zijn 

aangenomen; onderstreept het feit dat de 

VN meermaals kritiek heeft geuit op de 

manier waarop de Europese instellingen 

het schuldenprobleem en de gevolgen 

ervan voor de mensenrechten hebben 

aangepakt; betreurt dat nagenoeg geen 

enkele lidstaat de resolutie van de VN van 

10 september 2015 heeft goedgekeurd, 

waarin met name het recht van elke 

lidstaat om zijn overheidsschuld te 

herstructureren wordt erkend; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/10 

Amendement  10 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, 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 67 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  67 bis. neemt nota van het document met 

richtsnoeren voor terrorismebestrijding, 

dat door de EDEO en de Commissie is 

opgesteld; betreurt dat het beleid op het 

gebied van terrorismebestrijding als 

voorwendsel wordt gebruikt om enkel 

louter repressief beleid te voeren dat van 

toepassing is op alle burgers en in strijd is 

met de fundamentele rechten en 

vrijheden; verzoekt om de invoering van 

aanzienlijke preventieve maatregelen en 

maakt zich zorgen over het feit dat er zeer 

weinig aandacht wordt besteed aan 

onafhankelijke controlemechanismen; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/11 

Amendement  11 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, 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 69 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  69 bis. herinnert eraan dat de 

vluchtelingencrisis een mondiaal 

probleem is en dat de Mensenrechtenraad 

het aantal vluchtelingen en ontheemden 

in de wereld thans op 60 miljoen schat; 

verklaart zich solidair met het hoge aantal 

vluchtelingen en migranten dat ernstige 

schendingen van de mensenrechten 

ondergaat bij het ontvluchten van 

conflicten, repressieve regimes, 

rechteloosheid en ellende; veroordeelt het 

feit dat zij het slachtoffer zijn van 

gewelddadige onderdrukking en van 

netwerken voor illegale immigratie en 

mensenhandel, waarvoor verschillende 

overheidsinstanties direct en indirect 

verantwoordelijk zijn; herinnert eraan dat 

de Unie en haar lidstaten 

medeverantwoordelijk zijn voor de oorlog, 

de chaos, de economische ellende, de 

honger en de dood van vluchtelingen en 

migranten die daaraan proberen te 

ontsnappen; spreekt ook zijn diepe 

leedwezen uit over het tragische verlies 

van levens van mensen die asiel zoeken in 

de Unie; waarschuwt de Unie en de 

lidstaten voor de bouw van omheiningen 

die mensensmokkel in de hand werken en 
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betreurt het feit dat er onvoldoende 

manieren zijn om de EU op veilige en 

legale wijze binnen te komen; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/12 

Amendement  12 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, 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 70 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. benadrukt dat de onderliggende 

oorzaken van de migratiestromen en dus 

de buitenlandse dimensie van de 

vluchtelingencrisis dringend aangepakt 

moeten worden, onder meer door 

duurzame oplossingen te vinden voor de 

conflicten in ons nabuurschap, door 

samenwerking en partnerschap met de 

betrokken derde landen uit te bouwen en 

via het buitenlands beleid van de EU; 

beklemtoont de behoefte aan een brede, op 

mensenrechten gebaseerde benadering van 

migratie en verzoekt de EU beter samen te 

werken met de VN, met inbegrip van de 

VN-organisaties, alsook met regionale 

organisaties, regeringen en ngo's om de 

onderliggende oorzaken van de 

migratiestromen aan te pakken en de 

situatie in vluchtelingenkampen in de 

buurt van conflictgebieden te verbeteren; 

herhaalt zijn verzoek aan de EU om 

ervoor te zorgen dat alle samenwerkings- 

en overnameovereenkomsten op het 

gebied van migratie met landen buiten de 

EU stroken met het internationaal recht; 
herinnert eraan dat een wereldwijde 

strategie inzake migratie nauw verbonden 

is met het humanitaire en 

70. benadrukt dat de antwoorden op de 

huidige crisis gebaseerd moeten zijn op de 

beginselen van solidariteit en op een 

mondiale strategie ter bevordering van 

veilige, legale migratie waarbij de 

mensenrechten en de fundamentele 

waarden ten volle worden geëerbiedigd; 

vraagt de Europese Unie en haar lidstaten 

om de vrede te bevorderen en 

gewelddadige tussenkomsten te 

verwerpen; beklemtoont de behoefte aan 

een brede, op mensenrechten gebaseerde 

benadering van migratie en verzoekt de EU 

samen te werken met de VN, regionale 

organisaties, regeringen en ngo's; herinnert 

eraan dat deze wereldwijde strategie ook 

humanitaire hulp en ontwikkelingshulp 

dient te behelzen; 
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ontwikkelingsbeleid, met inbegrip van de 

totstandbrenging van humanitaire 

corridors en de afgifte van humanitaire 

visa, alsook andere buitenlandse 

beleidsmaatregelen; neemt kennis van de 

operatie van de door de Europese Unie 

geleide zeemacht – Middellandse Zee 

(EUNAVFOR MED) tegen 

mensensmokkelaars en -handelaars in het 

Middellandse Zeegebied; benadrukt ook 

dat er op EU-niveau dringend sterkere 

beleidslijnen ontwikkeld moeten worden 

om dringende problemen met betrekking 

tot migranten en vluchtelingen aan te 

pakken en een doeltreffend, eerlijk en 

duurzaam mechanisme te vinden voor het 

verdelen van de lasten tussen de lidstaten; 

is ingenomen met de maatregelen die de 

Commissie op 9 september 2015 heeft 

voorgesteld om de vluchtelingencrisis aan 

te pakken, zoals de geplande herziening 

van de Dublinverordening; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/13 

Amendement  13 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, 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 71 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

71. verzoekt de EU en de lidstaten de 

steun voor de strijd tegen de 

mensenhandel op te voeren middels 

externe beleidsmaatregelen en daarbij 

speciale aandacht te besteden aan de 

bescherming van slachtoffers, 

minderjarigen in het bijzonder; is ervan 

overtuigd dat de EU de samenwerking met 

derde landen en andere betrokken 

partijen moet versterken om beproefde 

methoden uit te wisselen en bij te dragen 

aan de ontmanteling van internationale 

netwerken voor mensenhandel; 

beklemtoont nogmaals dat alle lidstaten 

de EU-richtlijn inzake de voorkoming en 

bestrijding van mensenhandel en de 

bescherming van slachtoffers daarvan
1
 en 

de strategie voor de uitroeiing van 

mensenhandel 2012-2016
2
 ten uitvoer 

moeten leggen; 

71. is bezorgd over de vele 

onderhandelingen over het migratiebeleid 

in verband met ontwikkeling, overname- 

en terugkeerovereenkomsten; veroordeelt 

in het bijzonder de lopende 

onderhandelingen met landen die de 

mensenrechten openlijk met voeten 

treden, zoals Turkije, Sudan en Eritrea; 

vraagt in dat verband om de opschorting 

van alle overnameovereenkomsten met 

landen die de fundamentele 

mensenrechten niet eerbiedigen; verwerpt 

elke poging om het migratiebeleid van de 

Europese Unie te "externaliseren", 

veroordeelt in dat opzicht de voorstellen 

van de lidstaten en de Commissie om 

centra voor de behandeling van 

asielaanvragen of detentiecentra op te 

richten in derde landen; verzoekt de 

lidstaten het internationale beginsel van 

non-refoulement van asielzoekers te 

eerbiedigen; dringt erop aan onverwijld 

specifieke maatregelen te treffen met het 

                                                 
1
  HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:NL:PDF" 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:NL:PDF  
2
  HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN" http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN
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oog op de bescherming van kwetsbare 

groepen en met name van personen met 

een handicap, niet-begeleide 
minderjarigen en jonge vrouwen; 

Or. fr 

 


