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Ontwerpresolutie
Overweging Y
Ontwerpresolutie

Amendement

Y.
overwegende dat geweld tegen
vrouwen een schending van de
grondrechten is die alle lagen van de
bevolking treft, ongeacht leeftijd,
opleidingsniveau, inkomen, sociale positie
of land van herkomst of verblijf;
overwegende dat genderongelijkheid en
genderstereotypen leiden tot een groter
risico van geweld en andere vormen van
exploitatie en de volledige participatie van
vrouwen op alle terreinen van het leven
belemmeren;

Y.
overwegende dat het geweld tegen
vrouwen in Europa is toegenomen als
gevolg van de massale immigratie, zoals
blijkt uit de grootschalige aanvallen op
vrouwen in Keulen en andere Europese
steden in de oudejaarsnacht;

Or. en
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Paragraaf 25
Ontwerpresolutie

Amendement

25.
neemt met bezorgdheid kennis van
de incidenten in verband met schendingen
van de grondrechten van migranten en
vluchtelingen aan de buitengrenzen van
de EU en herhaalt dat alle mensen recht
hebben op het genieten van hun
mensenrechten; herinnert eraan dat asiel
zoeken een grondrecht is; moedigt de EU
en de lidstaten ertoe aan voldoende
middelen uit te trekken voor het creëren
van veilige en legale routes voor
asielzoekers teneinde het zakelijke model
van netwerken van mensenhandelaars en
-smokkelaars te ondermijnen en velen
ervan te weerhouden gevaarlijke routes te
kiezen; herinnert eraan dat het redden
van levens niet alleen een daad van
solidariteit is met de mensen die in gevaar
verkeren, maar ook een wettelijke
verplichting; verzoekt de lidstaten en de
EU-instellingen zich bij het uitvoeren van
grensbewakingsacties en asielprocedures
te houden aan het internationale en het
EU-recht, alsook aan het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie; wijst
erop dat natuurlijke personen of ngo's die
echt mensen in nood bijstaan niet het
risico mogen lopen daarvoor gestraft te
worden;

25.
benadrukt dat asiel moet worden
verleend in de regio van de mensen die
asiel zoeken; verzoekt de EU en de
lidstaten niet langer het zakelijke model
van netwerken van mensenhandelaars en
-smokkelaars te onderschrijven, door te
weigeren om migranten terug te sturen
naar veilige plekken in de regio vanwaar
zij vertrokken zijn;
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Paragraaf 53
Ontwerpresolutie

Amendement

53.
is bezorgd over de toename van
racisme en vreemdelingenhaat in de vorm
van afrofobie, zigeunerhaat,
antisemitisme, islamofobie en negatieve
sentimenten ten aanzien van migranten;
vraagt de lidstaten de vrijheid van
gedachte, geweten, godsdienst en
overtuiging te beschermen; dringt er bij
de EU en haar lidstaten op aan om
meervoudige discriminatie op te nemen in
het gelijkheidsbeleid; verzoekt de
Commissie en de lidstaten de
werkzaamheden op het gebied van de
uitwisseling van beproefde praktijken te
intensiveren en hun samenwerking te
versterken om racisme,
vreemdelingenhaat, homofobie, transfobie
en andere vormen van
onverdraagzaamheid te bestrijden, met
volledige betrokkenheid van het
maatschappelijk middenveld en input van
vertegenwoordigers van betrokken
partijen, zoals het FRA;

53.
neemt kennis van de toenemende
bezorgdheid van de publieke opinie in de
lidstaten over de massale immigratie, de
criminaliteit en islamistisch extremisme
en terrorisme; benadrukt dat deze
bezorgdheid legitiem is en dat erop moet
worden ingegaan;
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Paragraaf 57
Ontwerpresolutie

Amendement

57.
is bezorgd over de toename van
haatpropaganda op internet; beveelt de
lidstaten aan een eenvoudige procedure in
te voeren aan de hand waarvan burgers
haatdragende inhoud op het internet
kunnen melden; is ingenomen met de
door de Commissie aangekondigde
gedragscode voor het tegengaan van
illegale haatpropaganda op internet en
moedigt ertoe aan die code over te nemen
en toe te passen en te blijven streven naar
nauwere samenwerking met de
particuliere sector en het maatschappelijk
middenveld; herinnert eraan dat de
maatregelen die in dit verband worden
genomen niet in strijd mogen zijn met de
grondbeginselen betreffende de vrijheid
van meningsuiting, en met name de
persvrijheid;

57.
veroordeelt het feit dat kritiek op
de massale immigratie stelselmatig als
"haatpropaganda" wordt aangeduid;
benadrukt dat op het internet en
daarbuiten de vrijheid van meningsuiting
moet worden gesteund en beschermd;
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