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NL In verscheidenheid verenigd NL

8.1.2020 A9-0051/2

Amendement 2
Thierry Mariani
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 
Europese Unie op dit gebied
(2019/2125(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, sociale klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, leeftijd, geslacht, 
seksualiteit of genderidentiteit, waar in tal 
van landen en samenlevingen nog altijd 
voorbeelden te over van zijn; vindt het zeer 
zorgwekkend dat de reacties die 
slachtoffers van deze 
mensenrechtenschendingen krijgen, steeds 
intoleranter en hatelijker worden; dringt 
erop aan dat degenen die voor deze 
schendingen verantwoordelijk zijn, ter 
verantwoording worden geroepen;

11. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, sociale klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, leeftijd, geslacht 
of seksualiteit, waar in tal van landen en 
samenlevingen nog altijd voorbeelden te 
over van zijn; vindt het zeer zorgwekkend 
dat de reacties die slachtoffers van deze 
mensenrechtenschendingen krijgen, steeds 
intoleranter en hatelijker worden; dringt 
erop aan dat degenen die voor deze 
schendingen verantwoordelijk zijn, ter 
verantwoording worden geroepen;

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/3

Amendement 3
Thierry Mariani
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 
Europese Unie op dit gebied
(2019/2125(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 ruim 70 miljoen 
bedroeg, waaronder 26 miljoen 
vluchtelingen, 41 miljoen intern 
ontheemden en 3,5 miljoen asielzoekers10; 
merkt bovendien op dat er wereldwijd 
ongeveer 12 miljoen staatlozen zijn; is van 
mening dat oorlogen, conflicten, 
terrorisme, geweld, politieke 
onderdrukking, vervolging op grond van 
godsdienst of overtuiging, armoede en 
water- en voedselonzekerheid het risico op 
nieuwe conflicten en verdere ontheemding 
in de hand werken; erkent dat de gevolgen 
van de klimaatverandering voor het milieu, 
zoals een beperktere toegang tot veilig 
drinkwater, de ontheemding van 
bevolkingsgroepen kunnen verergeren;

_________________
10 UNHCR – Global Trends 2018 report 
(19 juni 2019).

12. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 ruim 70 miljoen 
bedroeg, waaronder 26 miljoen 
vluchtelingen, 41 miljoen intern 
ontheemden en 3,5 miljoen asielzoekers10; 
merkt bovendien op dat er wereldwijd 
ongeveer 12 miljoen staatlozen zijn; is van 
mening dat oorlogen, conflicten, 
terrorisme, geweld, politieke 
onderdrukking, vervolging op grond van 
godsdienst of overtuiging, armoede en 
water- en voedselonzekerheid het risico op 
nieuwe conflicten en verdere ontheemding 
in de hand werken; erkent dat de gevolgen 
van de klimaatverandering voor het milieu, 
zoals een beperktere toegang tot veilig 
drinkwater, de ontheemding van 
bevolkingsgroepen kunnen verergeren; 
onderstreept dat er steun moet worden 
verleend aan een “recht om in eigen land 
te blijven”;
_________________
10 UNHCR – Global Trends 2018 report 
(19 juni 2019).

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/4

Amendement 4
Thierry Mariani
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 
Europese Unie op dit gebied
(2019/2125(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme zowel 
online als offline de kern vormen van 
veerkrachtige democratische 
samenlevingen; veroordeelt het misbruik 
van legitieme doelen zoals 
terrorismebestrijding, de staatsveiligheid 
en wetshandhaving om de vrijheid van 
meningsuiting te beperken; veroordeelt 
mediapropaganda en de verspreiding van 
onjuiste informatie over minderheden; 
dringt erop aan dat, door op 
internationaal en EU-niveau een 
rechtskader te ontwikkelen voor de 
bestrijding van hybride dreigingen, 
waaronder cyber- en 
informatieoorlogvoering, de best 
mogelijke waarborgen worden ingebouwd 
tegen haatzaaiing en radicalisering, 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda, met name door toedoen van 
autoritaire staten en niet-
gouvernementele actoren, zoals 
terroristische groeperingen, zonder dat de 
fundamentele rechten in het gedrang 
komen; wijst erop dat de media een 
afspiegeling van een verscheidenheid aan 
meningen dienen te zijn en het beginsel 
van non-discriminatie moeten 
ondersteunen en eerbiedigen; benadrukt in 
dit verband dat personen die tot 

14. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme zowel 
online als offline de kern vormen van 
veerkrachtige democratische 
samenlevingen; veroordeelt het misbruik 
van legitieme doelen zoals 
terrorismebestrijding, de staatsveiligheid 
en wetshandhaving om de vrijheid van 
meningsuiting te beperken; wijst erop dat 
de media een afspiegeling van een 
verscheidenheid aan meningen dienen te 
zijn en het beginsel van non-discriminatie 
moeten ondersteunen en eerbiedigen; 
benadrukt in dit verband dat personen die 
tot minderheden behoren, gelijke toegang 
moeten hebben tot omroepmedia, ook in 
hun eigen taal;
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minderheden behoren, gelijke toegang 
moeten hebben tot omroepmedia, ook in 
hun eigen taal;

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/5

Amendement 5
Thierry Mariani
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 
Europese Unie op dit gebied
(2019/2125(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op het belang van zijn 
resoluties over 
mensenrechtenschendingen, de 
democratie en de rechtsstaat en van de 
werkzaamheden van zijn Subcommissie 
mensenrechten; dringt er met klem op 
aan dat de Commissie en de EDEO 
nauwer samenwerken met de 
Subcommissie mensenrechten van het 
Parlement zodat deze kan deelnemen aan 
het toekomstige actieplan en kan toezien 
op de uitvoering ervan; verzoekt de EDEO 
regelmatig verslag uit te brengen aan het 
Parlement over het vervolg dat de dienst 
heeft gegeven aan alle spoedresoluties 
en/of de bijbehorende aanbevelingen;

Schrappen

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/6

Amendement 6
Thierry Mariani
namens de ID-Fractie
Lars Patrick Berg

Verslag A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 
Europese Unie op dit gebied
(2019/2125(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. roept de EU en haar lidstaten op 
allianties te blijven vormen en nauwer te 
gaan samenwerken met een brede waaier 
aan landen en regionale organisaties, om zo 
op het gebied van de vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging voor een 
positieve omslag te zorgen, met name in 
conflictgebieden waar religieuze groepen, 
zoals christenen in het Midden-Oosten, het 
meest kwetsbaar zijn; geeft zijn volledige 
steun aan de werkwijze van de EU om in 
de VN-Mensenrechtenraad het voortouw te 
nemen bij thematische resoluties en in de 
Algemene Vergadering van de VN inzake 
de vrijheid van godsdienst en overtuiging;

43. roept de EU en haar lidstaten op 
allianties te blijven vormen en nauwer te 
gaan samenwerken met een brede waaier 
aan landen en regionale organisaties, om zo 
op het gebied van de vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging voor een 
positieve omslag te zorgen, met name in 
conflictgebieden waar religieuze groepen 
het meest kwetsbaar zijn, en tegelijk 
bijzondere en langdurige steun te 
verlenen aan christenen in het Midden-
Oosten en geen verbintenissen aan te 
gaan die schadelijk zouden zijn voor deze 
christelijke gemeenschappen; geeft zijn 
volledige steun aan de werkwijze van de 
EU om in de VN-Mensenrechtenraad het 
voortouw te nemen bij thematische 
resoluties en in de Algemene Vergadering 
van de VN inzake de vrijheid van 
godsdienst en overtuiging;

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/7

Amendement 7
Thierry Mariani
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 
Europese Unie op dit gebied
(2019/2125(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. benadrukt dat het dringend 
noodzakelijk is om de onderliggende 
oorzaken van migratiestromen aan te 
pakken, waaronder oorlogen, conflicten, 
autoritaire regimes, vervolging, irreguliere 
migratienetwerken, mensenhandel, 
smokkelactiviteiten, armoede, 
economische ongelijkheid en 
klimaatverandering, en om 
langetermijnoplossingen te vinden die 
gebaseerd zijn op eerbiediging van de 
mensenrechten en de menselijke 
waardigheid; onderstreept dat er legale 
migratiekanalen en -mogelijkheden in het 
leven moeten worden geroepen en dat, 
waar mogelijk, vrijwillige terugkeer moet 
worden bevorderd, onder meer in 
overeenstemming met het beginsel van 
non-refoulement;

56. benadrukt dat het dringend 
noodzakelijk is om de onderliggende 
oorzaken van migratiestromen aan te 
pakken, waaronder oorlogen, conflicten, 
autoritaire regimes, vervolging, irreguliere 
migratienetwerken, immigratieprikkels, 
mensenhandel, smokkelactiviteiten, 
armoede, economische ongelijkheid en 
klimaatverandering, om 
langetermijnoplossingen te vinden die 
gebaseerd zijn op eerbiediging van de 
mensenrechten en de menselijke 
waardigheid, en om voorzieningen te 
treffen voor vrijwillige terugkeer;

Or. en


