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Amendement 1
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 3 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie, waarin het verbod om het menselijk 
lichaam en bestanddelen daarvan als 
zodanig als bron van financieel voordeel 
aan te wenden wordt bevestigd;

Or. en

Amendement 2
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, dat 
het aanwenden van het menselijk lichaam 
en bestanddelen daarvan als zodanig als 
bron van financieel voordeel verbiedt;

Or. en

Amendement 3
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 207 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

– gezien de artikelen 17 en 207 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU),
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Or. en

Amendement 4
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 207 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

– gezien de artikelen 17 en 207 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU),

Or. en

Amendement 5
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de internationale 
bescherming van de vrijheid van 
godsdienst of overtuiging uit hoofde van 
artikel 18 van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, artikel 18 
van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, de 
Verklaring inzake de uitbanning van alle 
vormen van onverdraagzaamheid en 
discriminatie op grond van godsdienst of 
levensbeschouwing van 1981, artikel 9 
van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens en artikel 10 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

Or. en
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Amendement 6
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de EU-richtsnoeren voor de 
bevordering en de bescherming van het 
genot van alle mensenrechten door 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en interseksuelen (LGBTI), 
die op 24 juni 2013 zijn vastgesteld,

Or. en

Amendement 7
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de EU-richtsnoeren voor de 
bevordering en de bescherming van het 
genot van alle mensenrechten door 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en interseksuelen (LGBTI), 
die op 24 juni 2013 zijn vastgesteld,

Or. en

Amendement 8
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de EU-richtsnoeren voor de 
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bevordering en de bescherming van het 
genot van alle mensenrechten door 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en interseksuelen (LGBTI), 
die op 24 juni 2013 zijn vastgesteld,

Or. en

Amendement 9
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de EU-richtsnoeren voor de 
bevordering en de bescherming van het 
genot van alle mensenrechten door 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en interseksuelen (LGBTI), 
die op 24 juni 2013 zijn vastgesteld,

Or. en

Amendement 10
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Visum 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de EU-richtsnoeren inzake 
de doodstraf, foltering, vrijheid van 
meningsuiting en 
mensenrechtenverdedigers,

Or. en

Amendement 11
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de EU-richtsnoeren over 
mensenrechtenverdedigers,

Or. en

Amendement 12
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Ontwerpresolutie
Visum 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de EU-richtsnoeren inzake 
de doodstraf, die de Raad in 2013 heeft 
goedgekeurd,

Or. en

Amendement 13
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de EU-richtsnoeren inzake 
de doodstraf, die de Raad in 2013 heeft 
goedgekeurd,

Or. en

Amendement 14
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Visum 8 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de EU-richtsnoeren voor 
een EU-beleid ten aanzien van derde 
landen inzake foltering en andere wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of 
bestraffing, die op 16 september 2019 zijn 
aangenomen,

Or. en

Amendement 15
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Visum 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de 
EU‑mensenrechtenrichtsnoeren inzake 
veilig drinkwater en sanitaire 
voorzieningen, die op 17 juni 2019 zijn 
aangenomen,

Or. en

Amendement 16
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Visum 11

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de Raad 
van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (“het Verdrag van 
Istanbul”) van 11 mei 2011,

– gezien het Verdrag van de Raad 
van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (“het Verdrag van 
Istanbul”) van 11 mei 2011, mede 
rekening houdend met het feit dat niet alle 
lidstaten de tekst hebben geratificeerd,

Or. en
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Amendement 17
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de Raad 
van Europa inzake bestrijding van 
mensenhandel (ETS nr. 197) en het 
Verdrag van de Raad van Europa inzake 
de bescherming van kinderen tegen 
seksuele uitbuiting en seksueel misbruik 
(ETS nr. 201),

Or. en

Amendement 18
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Kaderverdrag van de 
Raad van Europa inzake de bescherming 
van nationale minderheden en het 
Europees Handvest voor regionale talen 
of talen van minderheden,

Or. en

Amendement 19
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Visum 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de Raad 
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van Europa inzake de rechten van de 
mens en de biogeneeskunde (het Verdrag 
van Oviedo), dat in werking trad op 
1 december 1999 en dat aanwending van 
het menselijk lichaam voor financieel 
gewin verbiedt,

Or. en

Amendement 20
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het artikel 21 van het 
Verdrag van de Raad van Europa inzake 
de rechten van de mens en de 
biogeneeskunde (het Verdrag van 
Oviedo), dat in werking trad op 
1 december 1999 en dat aanwending van 
het menselijk lichaam voor financieel 
gewin verbiedt,

Or. en

Amendement 21
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Visum 12

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Internationaal Verdrag 
inzake de rechten van het kind van 
20 november 1989,

– gezien het Internationaal Verdrag 
inzake de rechten van het kind van 
20 november 1989, en in het bijzonder 
artikel 7, lid 1,

Or. en

Amendement 22
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Ontwerpresolutie
Visum 12

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Internationaal Verdrag 
inzake de rechten van het kind van 
20 november 1989,

– gezien het Internationaal Verdrag 
inzake de rechten van het kind van 
20 november 1989, en de twee facultatieve 
protocollen daarbij,

Or. en

Amendement 23
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de VN-Verklaring inzake de 
rechten van personen behorend tot 
nationale, etnische, godsdienstige of 
taalkundige minderheden en de VN-
Verklaring over de rechten van inheemse 
volkeren,

Or. en

Amendement 24
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de VN-Verklaring over de 
rechten van inheemse volkeren en het 
slotdocument van de plenaire zitting op 
hoog niveau van de Algemene 
Vergadering, de zogeheten 
Wereldconferentie over inheemse 
volkeren, van 25 september 2014,
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Or. en

Amendement 25
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Visum 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de speciale 
rapporteur van de VN voor de rechten van 
inheemse volkeren aan de VN-
Mensenrechtenraad van 8 augustus 
20171 bis,
__________________
1 bis 
https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2

Or. en

Amendement 26
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de VN-Verklaring 
betreffende het recht en de 
verantwoordelijkheid van personen, 
groeperingen en maatschappelijke 
instanties voor de bevordering en 
bescherming van universeel erkende 
mensenrechten en fundamentele 
vrijheden, die op 9 december 1998 is 
aangenomen,

Or. en
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Amendement 27
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW), het 
actieprogramma van Peking, het 
actieprogramma van de Internationale 
Conferentie over Bevolking en 
Ontwikkeling alsmede de resultaten van 
de toetsingsconferenties ervan,

Or. en

Amendement 28
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW), het 
actieprogramma van Peking, het 
actieprogramma van de Internationale 
Conferentie over Bevolking en 
Ontwikkeling alsmede de resultaten van 
de toetsingsconferenties ervan,

Or. en

Amendement 29
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret, Nils Torvalds

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verklaring van de Hoge 
Commissaris van de VN voor de 
mensenrechten in de Derde Commissie 
van de Algemene Vergadering van de VN 
in New York op 15 oktober 2019,

Or. en

Amendement 30
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de beginselen van 
Yogyakarta (beginselen en 
staatsverplichtingen betreffende 
de toepassing van het internationaal recht 
inzake de mensenrechten met betrekking 
tot seksuele gerichtheid, genderidentiteit, 
genderexpressie en geslachtskenmerken), 
aangenomen in november 2006, en de tien 
bijkomende beginselen (“plus 10”), 
aangenomen op 10 november 2017,

Or. en

Amendement 31
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de beginselen van 
Yogyakarta (beginselen en 
staatsverplichtingen betreffende 
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de toepassing van het internationaal recht 
inzake de mensenrechten met betrekking 
tot seksuele gerichtheid, genderidentiteit, 
genderexpressie en geslachtskenmerken), 
aangenomen in november 2006, en de tien 
bijkomende beginselen (“plus 10”), 
aangenomen op 10 november 2017,

Or. en

Amendement 32
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het besluit van de Algemene 
Vergadering van de VN van 28 mei 2019, 
waarin 22 augustus werd uitgeroepen tot 
Internationale Dag ter herdenking van de 
slachtoffers van geweld op grond van 
godsdienst of overtuiging,

Or. en

Amendement 33
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Visum 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de kernverdragen van de 
IAO,

Or. en

Amendement 34
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
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Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het op 10 en 11 december 
2018 door de Algemene Vergadering van 
de VN aangenomen mondiaal pact inzake 
veilige, ordelijke en reguliere migratie,

Schrappen

Or. en

Amendement 35
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het op 10 en 11 december 
2018 door de Algemene Vergadering van 
de VN aangenomen mondiaal pact inzake 
veilige, ordelijke en reguliere migratie,

Schrappen

Or. en

Amendement 36
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het op 10 en 11 december 
2018 door de Algemene Vergadering van 
de VN aangenomen mondiaal pact inzake 
veilige, ordelijke en reguliere migratie,

– gezien het op 10 en 11 december 
2018 door de meerderheid van de leden 
van de Algemene Vergadering van de VN 
aangenomen mondiaal pact inzake veilige, 
ordelijke en reguliere migratie, mede 
rekening houdend met het feit dat niet alle 
lidstaten de tekst in de Algemene 
Vergadering hebben aanvaard,
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Or. en

Amendement 37
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Visum 16

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het op 17 december 2018 
door de Algemene Vergadering van de VN 
aangenomen mondiaal pact inzake 
vluchtelingen,

Schrappen

Or. en

Amendement 38
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Visum 16

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het op 17 december 2018 
door de Algemene Vergadering van de VN 
aangenomen mondiaal pact inzake 
vluchtelingen,

Schrappen

Or. en

Amendement 39
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Visum 16

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het op 17 december 2018 
door de Algemene Vergadering van de VN 

– gezien het op 17 december 2018 
door de meerderheid van de leden van de 
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aangenomen mondiaal pact inzake 
vluchtelingen,

Algemene Vergadering van de VN 
aangenomen mondiaal pact inzake 
vluchtelingen, mede rekening houdend 
met het feit dat niet alle lidstaten de tekst 
in de Algemene Vergadering hebben 
aanvaard,

Or. en

Amendement 40
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling “Waardig 
leven: van afhankelijkheid van steun tot 
zelfredzaamheid” van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité van 2016 
en de daaropvolgende conclusies van de 
Raad van 2016 over de EU-aanpak van 
gedwongen ontheemding en ontwikkeling,

Or. en

Amendement 41
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
over de ondersteuning van de democratie, 
die op 14 oktober 2019 zijn aangenomen,

Or. en

Amendement 42
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau



AM\1191183NL.docx 19/130 PE642.943v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
over de ondersteuning van de democratie, 
die op 14 oktober 2019 zijn aangenomen,

Or. en

Amendement 43
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het jaarverslag van de EU 
over mensenrechten en democratie in de 
wereld in 2015, waarin alle vormen van 
draagmoederschap worden veroordeeld,

Or. en

Amendement 44
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het jaarverslag van de EU 
over mensenrechten en democratie in de 
wereld in 2015, waarin alle vormen van 
draagmoederschap worden veroordeeld,

Or. en
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Amendement 45
Peter van Dalen

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verslagen van de speciale 
gezant bij de EU voor vrijheid van 
godsdienst en geloof (Special Envoy Jan 
Figel),

Or. nl

Amendement 46
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki

Ontwerpresolutie
Visum 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
23 november 2016 over de strategische 
communicatie van de EU in reactie op 
negatieve EU-propaganda door derden 
(2016/2030(INI)) en zijn aanbeveling van 
13 maart 2019 aan de Raad en de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
bij het opmaken van de balans ten 
aanzien van de door de EDEO gegeven 
follow-up twee jaar na het EP-verslag 
over strategische communicatie van de 
EU in reactie op negatieve EU-
propaganda door derden 
(2018/2115(INI)),

Or. en

Amendement 47
Bert-Jan Ruissen
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Ontwerpresolutie
Visum 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 15 januari 
2019 over de EU-richtsnoeren en het 
mandaat van de speciaal EU-gezant voor 
de bevordering van de vrijheid van 
godsdienst of levensovertuiging buiten de 
Europese Unie,

Or. en

Amendement 48
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Visum 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 15 januari 
2019 over de EU-richtsnoeren en het 
mandaat van de speciaal EU-gezant voor 
de bevordering van de vrijheid van 
godsdienst of levensovertuiging buiten de 
Europese Unie,

Or. en

Amendement 49
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Ontwerpresolutie
Visum 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 15 januari 
2019 over de EU-richtsnoeren en het 
mandaat van de speciaal EU-gezant voor 
de bevordering van de vrijheid van 
godsdienst of levensovertuiging buiten de 
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Europese Unie,

Or. en

Amendement 50
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Visum 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van juli 2018 
over de schending van de rechten van 
inheemse volkeren, inclusief landroof 
(2017/2206(INI)),

Or. en

Amendement 51
Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, 
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster

Ontwerpresolutie
Visum 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie 14 februari 
2018 over de toekomst van de lijst van 
acties ter bevordering van de gelijkheid 
van LGBTI-personen (2019-2024) 
(2019/2573(RSP)),

Or. en

Amendement 52
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Visum 23 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
14 februari 2018 over de toekomst van de 
lijst van acties ter bevordering van de 
gelijkheid van LGBTI-personen (2019-
2024) (2019/2573(RSP)),

Or. en

Amendement 53
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Visum 23 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
13 februari 2019 over verslechteringen op 
het gebied van de rechten van de vrouw 
en gendergelijkheid in de EU 
(2018/2684(RSP)),

Or. en

Amendement 54
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Visum 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien al zijn resoluties over 
mensenrechtenschendingen, de 
democratie en de rechtsstaat (die 
spoedresoluties worden genoemd, 
overeenkomstig artikel 144, voorheen 
artikel 135, van zijn Reglement) die zijn 
vastgesteld in 2018,

Or. en

Amendement 55
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
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Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Visum 25

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn Sacharovprijs voor de 
vrijheid van denken, die in 2018 werd 
uitgereikt aan Oleg Sentsov, een 
Oekraïense filmregisseur die als politiek 
gevangene wordt vastgehouden in 
Rusland,

Schrappen

Or. en

Amendement 56
Peter van Dalen

Ontwerpresolutie
Visum 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de publicatie van het 
Jaarrapport 2017 van de Parlementaire 
Intergroup voor Vrijheid van Godsdienst 
of Geloof en Religieuze Tolerantie 
(FoRB),

Or. nl

Amendement 57
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de eerbiediging, 
de bevordering, de ondeelbaarheid en de 
waarborging van de universaliteit van de 
mensenrechten, evenals de bevordering 
van democratische beginselen en 
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waarden, waaronder de rechtsstaat, 
respect voor de menselijke waardigheid en 
het gelijkheids- en solidariteitsbeginsel, de 
hoekstenen vormen van het ethische en 
juridische acquis van de EU en haar 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB), evenals van al 
haar externe acties; overwegende dat de 
EU ernaar moet blijven streven op het 
wereldtoneel een toonaangevende rol te 
spelen bij de universele bevordering en 
bescherming van de mensenrechten, 
waaronder op multilateraal niveau, met 
name door een actief en constructief 
optreden in verschillende organen van de 
VN en met inachtneming van het 
Handvest van de Verenigde Naties, het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het internationaal 
recht, evenals de verplichtingen op het 
gebied van de mensenrechten, en van de 
toezeggingen die zijn gedaan in de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 58
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de UVRM, als 
een reeks universele waarden, beginselen 
en normen die als richtsnoer dienen voor 
de VN-lidstaten, de bescherming van de 
mensenrechten als uitgangspunt neemt 
voor goed bestuur; overwegende dat de 
EU, in de geest van de UVRM en artikel 
21 VEU, een voortrekkersrol speelt bij het 
voeren van beleid dat op de eerbiediging 
van de mensenrechten berust en zich 
voortdurend inzet voor de aanpak van 

B. overwegende dat de UVRM, als 
een reeks universele waarden, beginselen 
en normen die als richtsnoer dienen voor 
de VN-lidstaten, de eerbiediging, de 
bescherming en de verwezenlijking van de 
mensenrechten als uitgangspunt neemt 
voor goed bestuur; overwegende dat de 
EU, in de geest van de UVRM en 
artikel 21 VEU, keer op keer verklaart een 
voortrekkersrol te willen spelen bij het 
voeren van beleid dat op de eerbiediging 
van de mensenrechten berust en bij de 
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mensenrechtenschendingen; aanpak van mensenrechtenschendingen; 
overwegende dat een dergelijk ambitieus 
streven en dito retoriek vereisen dat de EU 
zich consequent opstelt en het goede 
voorbeeld geeft; overwegende dat de EU 
in de praktijk vaak wordt gekapitteld door 
de mensenrechtengemeenschap omdat zij 
niet consequent zou zijn waar het gaat om 
soortgelijke mensenrechtensituaties 
overal ter wereld en zij meer oog zou 
hebben voor veiligheid, migratie en 
handelsbelangen dan voor de haar gedane 
toezeggingen op het gebied van de 
universele mensenrechten;

Or. en

Amendement 59
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat in 2018 een groot 
aantal mensenrechtenverdedigers, onder 
wie milieuactivisten en 
vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties, het doelwit waren van 
openbare en private actoren, en hun 
maatschappelijke ruimte voor actie 
voortdurend zagen afnemen, waardoor ze 
geen wezenlijke actie konden ondernemen 
en het slachtoffer waren van aanvallen, 
bedreigingen en vervolging, en in 
uitzonderlijke gevallen, moord;

Or. en

Amendement 60
Miguel Urbán Crespo
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Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de EU tijdens de 
viering van de 20e verjaardag van de VN-
Verklaring over 
mensenrechtenverdedigers de cruciale rol 
onderkent die mensenrechtenverdedigers 
spelen bij het versterken van 
democratische samenlevingen en de 
rechtsstaat in de hele wereld; 
overwegende dat de bescherming van de 
mensenrechten van groepen die in de 
meest kwetsbare situatie verkeren, zoals 
etnische, taalkundige en religieuze 
minderheden, mensen met handicaps, de 
LGBTI-gemeenschap, vrouwen, kinderen, 
asielzoekers en migranten, speciale 
aandacht verdient;

Or. en

Amendement 61
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het EU-beleid 
ervoor moet zorgen dat de mensenrechten 
van de meest kwetsbare groepen, zoals 
etnische, taalkundige en religieuze 
minderheden, mensen met handicaps, de 
LGBTI-gemeenschap, vrouwen, kinderen, 
asielzoekers en migranten, worden 
beschermd;

Or. en

Amendement 62
Miguel Urbán Crespo
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Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat particuliere 
militaire en beveiligingsondernemingen 
betrokken zijn bij 
mensenrechtenschendingen en incidenten 
met dodelijke slachtoffers; overwegende 
dat bij dergelijke incidenten in sommige 
gevallen sprake is van ernstige 
schendingen van het internationaal 
humanitair recht, waaronder 
oorlogsmisdaden, betrokkenheid bij 
moorden, aanvallen op of bedreiging van 
mensenrechtenverdedigers;

Or. en

Amendement 63
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de EU in 2018 
doorlopend actie heeft ondernomen op 
bilateraal en multilateraal niveau en 
daarmee heeft bijdragen tot de 
bevordering van de mensenrechten, met 
name door de politieke dialoog met derde 
landen te versterken en nieuwe 
internationale overeenkomsten te sluiten, 
waaronder handelsovereenkomsten en 
economische 
partnerschapsovereenkomsten;

Schrappen

Or. en
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Amendement 64
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de EU in 2018 
doorlopend actie heeft ondernomen op 
bilateraal en multilateraal niveau en 
daarmee heeft bijdragen tot de 
bevordering van de mensenrechten, met 
name door de politieke dialoog met derde 
landen te versterken en nieuwe 
internationale overeenkomsten te sluiten, 
waaronder handelsovereenkomsten en 
economische 
partnerschapsovereenkomsten;

C. overwegende dat de EU krachtige 
steun is blijven verlenen aan maatregelen 
ter bevordering en eerbiediging van de 
mensenrechten als kernaspect van de 
multilaterale betrekkingen, met name door 
de politieke dialoog met derde landen te 
versterken en nieuwe internationale 
overeenkomsten te sluiten, waaronder 
handelsovereenkomsten en economische 
partnerschapsovereenkomsten;

Or. ro

Amendement 65
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de EU in 2018 
doorlopend actie heeft ondernomen op 
bilateraal en multilateraal niveau en 
daarmee heeft bijdragen tot de bevordering 
van de mensenrechten, met name door de 
politieke dialoog met derde landen te 
versterken en nieuwe internationale 
overeenkomsten te sluiten, waaronder 
handelsovereenkomsten en economische 
partnerschapsovereenkomsten;

C. overwegende dat de EU in 2018 
doorlopend actie heeft ondernomen op 
bilateraal en multilateraal niveau en 
daarmee heeft bijdragen tot de bevordering 
van de mensenrechten, met name door de 
politieke dialoog met landen die naar 
Europese integratie streven en derde 
landen te versterken en nieuwe 
internationale overeenkomsten te sluiten, 
waaronder handelsovereenkomsten en 
economische 
partnerschapsovereenkomsten;

Or. en
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Amendement 66
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de EU in 2018 
doorlopend actie heeft ondernomen op 
bilateraal en multilateraal niveau en 
daarmee heeft bijdragen tot de bevordering 
van de mensenrechten, met name door de 
politieke dialoog met derde landen te 
versterken en nieuwe internationale 
overeenkomsten te sluiten, waaronder 
handelsovereenkomsten en economische 
partnerschapsovereenkomsten;

C. overwegende dat de EU in 2018 
doorlopend actie heeft ondernomen op 
bilateraal en multilateraal niveau en 
daarmee heeft bijdragen tot de bevordering 
van de mensenrechten, met name door de 
politieke dialoog met derde landen en 
andere regionale instellingen als de 
Afrikaanse Unie te versterken;

Or. en

Amendement 67
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de EU in 2018 
doorlopend actie heeft ondernomen op 
bilateraal en multilateraal niveau en 
daarmee heeft bijdragen tot de bevordering 
van de mensenrechten, met name door de 
politieke dialoog met derde landen te 
versterken en nieuwe internationale 
overeenkomsten te sluiten, waaronder 
handelsovereenkomsten en economische 
partnerschapsovereenkomsten;

C. overwegende dat de EU in 2018 
doorlopend actie heeft ondernomen op 
bilateraal en multilateraal niveau en 
daarmee heeft bijdragen tot de bevordering 
van de mensenrechten, met name door de 
politieke dialoog met derde landen te 
versterken;

Or. en

Amendement 68
Miguel Urbán Crespo
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Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat bepaalde, 
zogenaamd "structurele" economische 
hervormingen en met name de ermee 
gepaard gaande begrotingsinkrimpingen 
die werden doorgevoerd op vraag van 
internationale instellingen negatieve 
gevolgen hebben voor de rechten van de 
mens, met name voor de economische en 
sociale rechten en de 
levensomstandigheden van de bevolking 
en dat zij kunnen leiden tot een hogere 
werkloosheid, grotere armoede, 
ongelijkheid en precair werk, een lagere 
kwaliteit van openbare basisdiensten en 
een beperkte toegang tot die diensten; 
overwegende dat zonder passend systeem 
voor sociale bescherming het risico 
bestaat dat die maatregelen een schending 
vormen van de verplichtingen van de 
overheid op het gebied van de 
mensenrechten, en van de toezeggingen 
die zijn gedaan in de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling en de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 69
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat tijdens de Human 
Rights Defenders World Summit 2018 in 
Parijs die werd gehouden ter gelegenheid 
van de 20e verjaardag van de VN-
Verklaring over 
mensenrechtenverdedigers een actieplan 
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werd opgesteld met prioriteiten voor 
staten, bedrijven, financiële instellingen, 
donoren en intergouvernementele 
organisaties die een veilige en 
stimulerende omgeving tot stand willen 
brengen voor de bescherming van de 
mensenrechten, alsmede een krachtiger 
en doeltreffender bescherming van 
mensenrechtenverdedigers die gevaar 
lopen, hun gemeenschappen, organisaties 
en bewegingen;

Or. en

Amendement 70
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat dit decennium op 
mondiaal en Europees niveau wordt 
gekenmerkt door een zichtbare en goed 
georganiseerde aanval op 
gendergelijkheid en vrouwenrechten, 
onder meer in de EU en met name in een 
aantal lidstaten, die gepaard gaat met 
nationalistische en antidemocratische 
ideologieën;

Or. en

Amendement 71
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat deze 
verslechteringen van de rechten van de 
vrouw onder meer optreden in belangrijke 
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onderdelen van het institutionele en 
beleidskader voor gendergelijkheid en 
vrouwenrechten, zoals 
gendermainstreaming, sociale en 
arbeidsbescherming, onderwijs, seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten, 
preventie en bestrijding van geweld tegen 
vrouwen en gendergerelateerd geweld 
(waaronder haatzaaiende uitspraken en 
intimidatie via internet), LGBTI+-
rechten, de aanwezigheid van vrouwen in 
politieke besluitvormingsposities, en 
adequate financiering van vrouwen- en 
andere mensenrechtenorganisaties en -
bewegingen;

Or. en

Amendement 72
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een betere 
samenhang tussen het binnenlands en 
buitenlands beleid van de EU, evenals 
tussen de verschillende aspecten van haar 
buitenlands beleid, een absolute vereiste is 
voor een succesvol en doeltreffend EU-
beleid op het gebied van de 
mensenrechten; overwegende dat de EU 
door een betere samenhang in staat moet 
zijn sneller te reageren in de beginfase van 
mensenrechtenschendingen;

D. overwegende dat een betere 
samenhang tussen het binnenlands en 
buitenlands beleid van de EU, evenals 
tussen de verschillende aspecten van haar 
buitenlands beleid, een absolute vereiste is 
voor een succesvol en doeltreffend EU-
beleid op het gebied van de 
mensenrechten; overwegende dat 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
mensenrechten en democratie moeten 
worden geïntegreerd in alle EU-
beleidslijnen met een externe dimensie, 
zoals ontwikkeling, migratie, veiligheid, 
terrorismebestrijding, rechten van 
vrouwen en gendergelijkheid, uitbreiding 
en handel, in het bijzonder door de 
voorwaarden inzake de mensenrechten 
toe te passen; overwegende dat de EU door 
een betere samenhang in staat moet zijn 
sneller te reageren in de beginfase van 
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mensenrechtenschendingen;

Or. en

Amendement 73
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een betere 
samenhang tussen het binnenlands en 
buitenlands beleid van de EU, evenals 
tussen de verschillende aspecten van haar 
buitenlands beleid, een absolute vereiste is 
voor een succesvol en doeltreffend EU-
beleid op het gebied van de 
mensenrechten; overwegende dat de EU 
door een betere samenhang in staat moet 
zijn sneller te reageren in de beginfase van 
mensenrechtenschendingen;

D. overwegende dat een betere 
samenhang tussen het binnenlands en 
buitenlands beleid van de EU, evenals 
tussen de verschillende aspecten van haar 
buitenlands beleid, een absolute vereiste is 
voor een succesvol en doeltreffend EU-
beleid op het gebied van de 
mensenrechten; overwegende dat een 
betere samenhang de EU in staat moet 
stellen zijn geloofwaardigheid als 
mondiale actor op het gebied van 
mensenrechten te versterken en sneller te 
reageren in de beginfase van 
mensenrechtenschendingen;

Or. en

Amendement 74
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
verankerd zijn in de fundamentele 
mensenrechten en een wezenlijk 
onderdeel zijn van de menselijke 
waardigheid; overwegende dat deze 
bovendien nog niet overal ter wereld zijn 
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veiliggesteld, ook in delen van de EU;

Or. en

Amendement 75
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat geweld tegen 
vrouwen en meisjes wereldwijd een van de 
meest voorkomende 
mensenrechtenschendingen is, alle lagen 
van de bevolking treft, ongeacht leeftijd, 
opleidingsniveau, inkomen, 
maatschappelijke positie en land van 
herkomst of verblijf, en een van de 
belangrijkste obstakels voor het bereiken 
van de gelijkheid van vrouwen en mannen 
is;

Or. en

Amendement 76
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat een integrale en 
bindende EU-strategie voor 
gendergelijkheid, waarop het Europees 
Parlement al zolang aandringt en zoals 
beloofd door de voorgedragen voorzitter 
van de Commissie, moet zorgen voor 
gendermainstreaming op alle 
beleidsgebieden van de EU, waaronder de 
integratie van gendergelijkheid in het 
handelsbeleid van de EU en het beleid op 
het gebied van de buitenlandse 
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betrekkingen, en de impact van het 
komende genderactieplan III moet 
versterken;

Or. en

Amendement 77
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de overgang naar 
democratie en de totstandbrenging of 
consolidering van de rechtsstaat in veel 
landen een lange en zware weg is en dat 
ondersteuning van buitenaf gedurende een 
langere periode, onder meer van de EU, 
van essentieel belang is voor het welslagen 
ervan;

E. overwegende dat de overgang naar 
democratie, de Europese integratie en de 
totstandbrenging of consolidering van de 
rechtsstaat in veel landen een lange en 
zware weg is en dat ondersteuning van 
buitenaf gedurende een langere periode, 
onder meer van de EU, van essentieel 
belang is voor het welslagen ervan;

Or. en

Amendement 78
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat bevordering van 
de internationale vrede en veiligheid een 
van de bestaansredenen van de EU vormt, 
waarvoor zij in 2012 de Nobelprijs voor de 
Vrede kreeg, en van essentieel belang is 
voor het Verdrag van Lissabon;

Or. en
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Amendement 79
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat de EU zich ertoe 
heeft verbonden om op het internationale 
toneel te handelen volgens de beginselen 
die haar oprichting hebben geïnspireerd, 
zoals democratie, de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de mensenrechten en ten 
gunste van de beginselen van het 
Handvest van de Verenigde Naties en het 
internationaal recht;

Or. en

Amendement 80
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat noodsituaties van 
ecologische aard, waaronder de 
opwarming van de aarde en de ontbossing 
van millennia-oude regenwouden, een 
rechtstreeks gevolg zijn van weloverwogen 
menselijke beleidskeuzen en een 
schending van de mensenrechten 
inhouden, niet alleen voor de mensen die 
hun huizen en leefgebieden verliezen, 
maar ook voor de mensheid als geheel, en 
duidelijk maken hoe belangrijk het is te 
erkennen dat ieder individu op aarde 
recht heeft op schone lucht en op de 
natuur;

Or. en
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Amendement 81
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat noodsituaties van 
ecologische aard, waaronder de 
opwarming van de aarde en de ontbossing 
van millennia-oude regenwouden een 
rechtstreeks gevolg zijn van weloverwogen 
menselijke beleidskeuzen en een 
schending van de mensenrechten 
inhouden, niet alleen voor de mensen die 
hun huizen en leefgebieden verliezen, 
maar ook voor de mensheid als geheel, en 
duidelijk maken hoe belangrijk het is het 
verband tussen mensenrechten, 
gezondheid en milieubescherming te 
erkennen;

Or. en

Amendement 82
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat de 
internationale gemeenschap en in het 
bijzonder de EU dringend de strijd tegen 
straffeloosheid moeten aangaan en hun 
inspanningen moeten opvoeren om 
aanhoudende en opkomende conflicten 
overal ter wereld die kunnen leiden tot 
mensenrechtenschendingen te monitoren 
en daarop te reageren;

Or. en
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Amendement 83
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Overweging E quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quinquies. overwegende dat veel 
inheemse volkeren nog steeds het 
slachtoffer zijn van moord, 
buitengerechtelijke executies, verminking, 
foltering, verkrachting, willekeurige 
detentie, fysiek geweld en fysieke 
mishandeling en intimidatie wegens het 
verdedigen van het recht op hun 
voorouderlijk grondgebied en de 
natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip 
van hun toegang tot water en voedsel, en 
hun spirituele plaatsen en heilige 
begraafplaatsen;

Or. en

Amendement 84
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat de bescherming 
van de mensenrechten van mensen die in 
de meest kwetsbare situatie verkeren, 
zoals etnische, taalkundige en religieuze 
minderheden, mensen met handicaps, de 
LGBTI-gemeenschap, vrouwen, kinderen, 
asielzoekers en migranten, speciale 
aandacht verdient;

Or. en

Amendement 85
Maria Arena, Andrea Cozzolino
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Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de bescherming 
van de mensenrechten van groepen die in 
de meest kwetsbare situatie verkeren, 
zoals etnische, taalkundige en religieuze 
minderheden, mensen met handicaps, de 
LGBTI-gemeenschap, vrouwen, kinderen, 
asielzoekers en migranten, speciale 
aandacht verdient;

Or. en

Amendement 86
Nacho Sánchez Amor

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de EDEO, 
volgens het nieuwste jaarlijkse 
mensenrechtenverslag van de EU, 
inmiddels 125 landenstrategieën inzake de 
mensenrechten en de democratie volledig 
heeft geactualiseerd; overwegende dat 
deze strategieën – en de bijbehorende 
jaarlijkse uitvoeringsverslagen – een 
onmisbaar instrument vormen om 
beleidssamenhang te waarborgen, 
belangrijke strategische prioriteiten in 
kaart te brengen en doelstellingen voor de 
middellange en lange termijn vast te 
stellen, met vaststelling van concrete 
acties om de mensenrechten te 
bevorderen; overwegende dat deze 
landstrategieën en de bijbehorende 
jaarlijkse uitvoeringsverslagen nog steeds 
volledig ontoegankelijk zijn voor het 
Parlement;

Or. en
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Amendement 87
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat christenen, 
volgens een recent verslag in opdracht 
van de Britse overheid, de meest vervolgde 
religieuze groepering ter wereld zijn, 
aangezien zij wereldwijd 80 % van de 
vervolgde gelovigen uitmaken; 
overwegende dat deze vervolgingen 
variëren van stelselmatige discriminatie in 
het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in 
het maatschappelijk leven, tot beperking 
van alle uitdrukkingsvormen en fysieke 
aanvallen op christelijke 
gemeenschappen, die nagenoeg voldoen 
aan de door de VN vastgestelde, 
internationale definitie van genocide;

Or. en

Amendement 88
Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de overgang naar 
de democratie en de totstandbrenging of 
consolidatie van de rechtsstaat zijn 
neergelegd in het uitbreidings- en 
nabuurschapsbeleid van de EU;

Or. en
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Amendement 89
Janina Ochojska

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het recht op 
water en sanitaire voorzieningen een 
fundamenteel mensenrecht is en dat het 
waarborgen van de toegang daartoe 
essentieel is om spanningen te voorkomen 
in bepaalde regio’s; 

Or. pl

Amendement 90
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de illegale 
bezetting van grondgebied of van een deel 
ervan een aanhoudende schending van 
het internationale recht vormt, die de 
bezettende macht uit hoofde van het 
internationale humanitaire recht 
verantwoordelijk stelt tegenover de 
burgerbevolking;

Or. en

Amendement 91
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. maakt zich ernstig zorgen over de 1. maakt zich ernstig zorgen over de 
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aanvallen op de democratie en de 
rechtsstaat die in 2018 overal ter wereld 
hebben plaatsgevonden en waaruit blijkt 
dat het autoritarisme aan een opmars 
bezig is als politiek project, hetgeen tot 
uiting komt in veronachtzaming van de 
mensenrechten, onderdrukking van 
afwijkende meningen, politisering van de 
rechterlijke macht en verkiezingen 
waarvan de uitslag al op voorhand 
vaststaat; is van mening dat landen die 
afglijden naar een autoritair regime 
bevattelijker worden voor instabiliteit, 
conflicten, corruptie en gewelddadige 
extremisme; is verheugd dat daar tegenover 
staat dat diverse landen vredes- en 
democratiseringsprocessen op gang hebben 
gebracht, grondwettelijke en gerechtelijke 
hervormingen hebben doorgevoerd en een 
open en publiek debat zijn aangegaan met 
het maatschappelijk middenveld, met als 
doel om de fundamentele vrijheden en de 
mensenrechten te bevorderen en zich in 
het kader daarvan onder meer in te zetten 
voor de afschaffing van de doodstraf;

aanvallen op de democratie en de 
rechtsstaat die in 2018 overal ter wereld 
hebben plaatsgevonden, met name in 
landen met sociale en rechtsstelsels die 
zijn gebaseerd op Islamitisch recht; is van 
mening dat landen die afglijden naar een 
autoritair regime bevattelijker worden voor 
instabiliteit, conflicten, corruptie en 
gewelddadige extremisme; is verheugd dat 
daar tegenover staat dat diverse landen 
vredes- en democratiseringsprocessen op 
gang hebben gebracht, grondwettelijke en 
gerechtelijke hervormingen hebben 
doorgevoerd en een open en publiek debat 
zijn aangegaan met het maatschappelijk 
middenveld, met als doel om de 
fundamentele vrijheden en de 
mensenrechten te bevorderen;

Or. en

Amendement 92
Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. maakt zich ernstig zorgen over de 
aanvallen op de democratie en de 
rechtsstaat die in 2018 overal ter wereld 
hebben plaatsgevonden en waaruit blijkt 
dat het autoritarisme aan een opmars 
bezig is als politiek project, hetgeen tot 
uiting komt in veronachtzaming van de 
mensenrechten, onderdrukking van 
afwijkende meningen, politisering van de 
rechterlijke macht en verkiezingen 
waarvan de uitslag al op voorhand 

1. maakt zich ernstig zorgen over de 
scherpe toename van aanvallen op de 
democratie en de rechtsstaat die in 2018 
overal ter wereld door gevestigde 
totalitaire regimes, dictaturen en 
tirannieën hebben plaatsgevonden, 
hetgeen tot uiting komt in veronachtzaming 
van de mensenrechten, onderdrukking van 
afwijkende meningen, politisering van de 
rechterlijke macht en verkiezingen 
waarvan de uitslag al op voorhand 
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vaststaat; is van mening dat landen die 
afglijden naar een autoritair regime 
bevattelijker worden voor instabiliteit, 
conflicten, corruptie en gewelddadige 
extremisme; is verheugd dat daar 
tegenover staat dat diverse landen vredes- 
en democratiseringsprocessen op gang 
hebben gebracht, grondwettelijke en 
gerechtelijke hervormingen hebben 
doorgevoerd en een open en publiek debat 
zijn aangegaan met het maatschappelijk 
middenveld, met als doel om de 
fundamentele vrijheden en de 
mensenrechten te bevorderen en zich in het 
kader daarvan onder meer in te zetten voor 
de afschaffing van de doodstraf;

vaststaat; is van mening dat de burgers van 
die landen kwetsbaarder worden voor 
instabiliteit, conflicten, en vaker het 
slachtoffer worden van corruptie en 
geweld; is verheugd dat daar tegenover 
staat dat diverse landen vredes- en 
democratiseringsprocessen op gang hebben 
gebracht, grondwettelijke en gerechtelijke 
hervormingen hebben doorgevoerd en een 
open en publiek debat zijn aangegaan met 
het maatschappelijk middenveld, met als 
doel om de fundamentele vrijheden en de 
mensenrechten te bevorderen en zich in het 
kader daarvan onder meer in te zetten voor 
de afschaffing van de doodstraf;

Or. es

Amendement 93
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. maakt zich ernstig zorgen over de 
aanvallen op de democratie en de 
rechtsstaat die in 2018 overal ter wereld 
hebben plaatsgevonden en waaruit blijkt 
dat het autoritarisme aan een opmars bezig 
is als politiek project, hetgeen tot uiting 
komt in veronachtzaming van de 
mensenrechten, onderdrukking van 
afwijkende meningen, politisering van de 
rechterlijke macht en verkiezingen 
waarvan de uitslag al op voorhand 
vaststaat; is van mening dat landen die 
afglijden naar een autoritair regime 
bevattelijker worden voor instabiliteit, 
conflicten, corruptie en gewelddadige 
extremisme; is verheugd dat daar tegenover 
staat dat diverse landen vredes- en 
democratiseringsprocessen op gang hebben 
gebracht, grondwettelijke en gerechtelijke 
hervormingen hebben doorgevoerd en een 

1. maakt zich ernstig zorgen over de 
aanvallen op de democratie en de 
rechtsstaat die in 2018 overal ter wereld 
hebben plaatsgevonden en waaruit blijkt 
dat het autoritarisme aan een opmars bezig 
is als politiek project, hetgeen tot uiting 
komt in veronachtzaming van de 
mensenrechten, onderdrukking van 
afwijkende meningen, politisering van de 
rechterlijke macht en verkiezingen 
waarvan de uitslag al op voorhand 
vaststaat, de slinkende speelruimte voor 
het maatschappelijk middenveld, alsook 
de beperking van de vrijheid van 
vergadering en meningsuiting; is van 
mening dat landen die afglijden naar een 
autoritair regime bevattelijker worden voor 
instabiliteit, conflicten, corruptie en 
gewelddadige extremisme; is verheugd dat 
daar tegenover staat dat diverse landen 
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open en publiek debat zijn aangegaan met 
het maatschappelijk middenveld, met als 
doel om de fundamentele vrijheden en de 
mensenrechten te bevorderen en zich in het 
kader daarvan onder meer in te zetten voor 
de afschaffing van de doodstraf;

vredes- en democratiseringsprocessen op 
gang hebben gebracht, grondwettelijke en 
gerechtelijke hervormingen hebben 
doorgevoerd en een open en publiek debat 
zijn aangegaan met het maatschappelijk 
middenveld, met als doel om de 
fundamentele vrijheden en de 
mensenrechten te bevorderen en zich in het 
kader daarvan onder meer in te zetten voor 
de afschaffing van de doodstraf;

Or. en

Amendement 94
Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio 
Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Petras 
Auštrevičius, Dietmar Köster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. maakt zich ernstig zorgen over de 
aanvallen op de democratie en de 
rechtsstaat die in 2018 overal ter wereld 
hebben plaatsgevonden en waaruit blijkt 
dat het autoritarisme aan een opmars bezig 
is als politiek project, hetgeen tot uiting 
komt in veronachtzaming van de 
mensenrechten, onderdrukking van 
afwijkende meningen, politisering van de 
rechterlijke macht en verkiezingen 
waarvan de uitslag al op voorhand 
vaststaat; is van mening dat landen die 
afglijden naar een autoritair regime 
bevattelijker worden voor instabiliteit, 
conflicten, corruptie en gewelddadige 
extremisme; is verheugd dat daar tegenover 
staat dat diverse landen vredes- en 
democratiseringsprocessen op gang hebben 
gebracht, grondwettelijke en gerechtelijke 
hervormingen hebben doorgevoerd en een 
open en publiek debat zijn aangegaan met 
het maatschappelijk middenveld, met als 
doel om de fundamentele vrijheden en de 
mensenrechten te bevorderen en zich in het 

1. maakt zich ernstig zorgen over de 
aanvallen op de democratie en de 
rechtsstaat die in 2018 overal ter wereld 
hebben plaatsgevonden en waaruit blijkt 
dat het autoritarisme aan een opmars bezig 
is als politiek project, hetgeen tot uiting 
komt in veronachtzaming van de 
mensenrechten, onderdrukking van 
afwijkende meningen, politisering van de 
rechterlijke macht en verkiezingen 
waarvan de uitslag al op voorhand 
vaststaat, de slinkende speelruimte voor 
het maatschappelijk middenveld, alsook 
de beperking van de vrijheid van 
vergadering en meningsuiting; is van 
mening dat landen die afglijden naar een 
autoritair regime bevattelijker worden voor 
instabiliteit, conflicten, corruptie en 
gewelddadige extremisme; is verheugd dat 
daar tegenover staat dat diverse landen 
vredes- en democratiseringsprocessen op 
gang hebben gebracht, grondwettelijke en 
gerechtelijke hervormingen hebben 
doorgevoerd en een open en publiek debat 
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kader daarvan onder meer in te zetten voor 
de afschaffing van de doodstraf;

zijn aangegaan met het maatschappelijk 
middenveld, met als doel om de 
fundamentele vrijheden en de 
mensenrechten te bevorderen en zich in het 
kader daarvan onder meer in te zetten voor 
de afschaffing van de doodstraf;

Or. en

Amendement 95
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. maakt zich ernstig zorgen over de 
aanvallen op de democratie en de 
rechtsstaat die in 2018 overal ter wereld 
hebben plaatsgevonden en waaruit blijkt 
dat het autoritarisme aan een opmars bezig 
is als politiek project, hetgeen tot uiting 
komt in veronachtzaming van de 
mensenrechten, onderdrukking van 
afwijkende meningen, politisering van de 
rechterlijke macht en verkiezingen 
waarvan de uitslag al op voorhand 
vaststaat; is van mening dat landen die 
afglijden naar een autoritair regime 
bevattelijker worden voor instabiliteit, 
conflicten, corruptie en gewelddadige 
extremisme; is verheugd dat daar tegenover 
staat dat diverse landen vredes- en 
democratiseringsprocessen op gang hebben 
gebracht, grondwettelijke en gerechtelijke 
hervormingen hebben doorgevoerd en een 
open en publiek debat zijn aangegaan met 
het maatschappelijk middenveld, met als 
doel om de fundamentele vrijheden en de 
mensenrechten te bevorderen en zich in het 
kader daarvan onder meer in te zetten voor 
de afschaffing van de doodstraf;

1. maakt zich ernstig zorgen over de 
aanvallen op de democratie en de 
rechtsstaat die in 2018 overal ter wereld 
hebben plaatsgevonden en waaruit blijkt 
dat het autoritarisme aan een opmars bezig 
is als politiek project, hetgeen tot uiting 
komt in veronachtzaming van de 
mensenrechten, onderdrukking van 
afwijkende meningen, politisering van de 
rechterlijke macht en verkiezingen 
waarvan de uitslag al op voorhand 
vaststaat; is van mening dat landen die 
afglijden naar een autoritair regime 
bevattelijker worden voor instabiliteit, 
corruptie, gewelddadig extremisme, en 
betrokkenheid bij militaire conflicten met 
andere landen; is verheugd dat daar 
tegenover staat dat diverse landen vredes- 
en democratiseringsprocessen op gang 
hebben gebracht, grondwettelijke en 
gerechtelijke hervormingen hebben 
doorgevoerd en een open en publiek debat 
zijn aangegaan met het maatschappelijk 
middenveld, met als doel om de 
fundamentele vrijheden en de 
mensenrechten te bevorderen en zich in het 
kader daarvan onder meer in te zetten voor 
de afschaffing van de doodstraf;
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Or. en

Amendement 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. maakt zich ernstig zorgen over de 
aanvallen op de democratie en de 
rechtsstaat die in 2018 overal ter wereld 
hebben plaatsgevonden en waaruit blijkt 
dat het autoritarisme aan een opmars bezig 
is als politiek project, hetgeen tot uiting 
komt in veronachtzaming van de 
mensenrechten, onderdrukking van 
afwijkende meningen, politisering van de 
rechterlijke macht en verkiezingen 
waarvan de uitslag al op voorhand 
vaststaat; is van mening dat landen die 
afglijden naar een autoritair regime 
bevattelijker worden voor instabiliteit, 
conflicten, corruptie en gewelddadige 
extremisme; is verheugd dat daar tegenover 
staat dat diverse landen vredes- en 
democratiseringsprocessen op gang hebben 
gebracht, grondwettelijke en gerechtelijke 
hervormingen hebben doorgevoerd en een 
open en publiek debat zijn aangegaan met 
het maatschappelijk middenveld, met als 
doel om de fundamentele vrijheden en de 
mensenrechten te bevorderen en zich in 
het kader daarvan onder meer in te zetten 
voor de afschaffing van de doodstraf;

1. maakt zich ernstig zorgen over de 
aanvallen op de democratie en de 
rechtsstaat die in 2018 overal ter wereld 
hebben plaatsgevonden en waaruit blijkt 
dat het autoritarisme aan een opmars bezig 
is als politiek project, hetgeen tot uiting 
komt in veronachtzaming van de 
mensenrechten, onderdrukking van 
afwijkende meningen, politisering van de 
rechterlijke macht en verkiezingen 
waarvan de uitslag al op voorhand 
vaststaat; is van mening dat landen die 
afglijden naar een autoritair regime 
bevattelijker worden voor instabiliteit, 
conflicten, corruptie en gewelddadige 
extremisme; is verheugd dat daar tegenover 
staat dat diverse landen vredes- en 
democratiseringsprocessen op gang hebben 
gebracht, grondwettelijke en gerechtelijke 
hervormingen hebben doorgevoerd en een 
open en publiek debat zijn aangegaan met 
het maatschappelijk middenveld, met als 
doel om de fundamentele vrijheden en de 
mensenrechten te bevorderen;

Or. fr

Amendement 97
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. maakt zich ernstig zorgen over de 
aanvallen op de democratie en de 
rechtsstaat die in 2018 overal ter wereld 
hebben plaatsgevonden en waaruit blijkt 
dat het autoritarisme aan een opmars bezig 
is als politiek project, hetgeen tot uiting 
komt in veronachtzaming van de 
mensenrechten, onderdrukking van 
afwijkende meningen, politisering van de 
rechterlijke macht en verkiezingen 
waarvan de uitslag al op voorhand 
vaststaat; is van mening dat landen die 
afglijden naar een autoritair regime 
bevattelijker worden voor instabiliteit, 
conflicten, corruptie en gewelddadige 
extremisme; is verheugd dat daar tegenover 
staat dat diverse landen vredes- en 
democratiseringsprocessen op gang hebben 
gebracht, grondwettelijke en gerechtelijke 
hervormingen hebben doorgevoerd en een 
open en publiek debat zijn aangegaan met 
het maatschappelijk middenveld, met als 
doel om de fundamentele vrijheden en de 
mensenrechten te bevorderen en zich in het 
kader daarvan onder meer in te zetten voor 
de afschaffing van de doodstraf;

1. maakt zich ernstig zorgen over de 
aanvallen op de democratie en de 
rechtsstaat die in 2018 overal ter wereld 
hebben plaatsgevonden en waaruit blijkt 
dat het autoritarisme aan een opmars bezig 
is als politiek project, hetgeen tot uiting 
komt in veronachtzaming van de 
mensenrechten, onderdrukking van 
afwijkende meningen, politisering van de 
rechterlijke macht en verkiezingen 
waarvan de uitslag al op voorhand 
vaststaat; is van mening dat landen die 
afglijden naar een autoritair regime 
bevattelijker worden voor instabiliteit, 
conflicten, corruptie en gewelddadige 
extremisme; is verheugd dat daar tegenover 
staat dat diverse landen vredes- en 
democratiseringsprocessen op gang hebben 
gebracht, grondwettelijke en gerechtelijke 
hervormingen hebben doorgevoerd en een 
open en publiek debat zijn aangegaan met 
het maatschappelijk middenveld, met als 
doel om de fundamentele vrijheden en de 
mensenrechten te bevorderen en zich in het 
kader daarvan onder meer in te zetten voor 
de afschaffing van de doodstraf; betreurt 
de vrijblijvende houding ten aanzien van 
het moratorium tegen de doodstraf in met 
name Belarus, Indonesië, Iran, Japan, 
Pakistan, Saudi-Arabië, Singapore, 
Thailand en de VS;

Or. en

Amendement 98
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. maakt zich ernstig zorgen dat er 
naast landen waar de democratie, de 
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mensenrechten en de rechtsstaat onder 
druk staan ook nog steeds regimes zijn die 
het bestaan van de universele rechten van 
de mens als neergelegd in het 
internationaal recht ontkennen, waar 
zelfs de meest fundamentele rechten naar 
willekeur worden toegekend of geschrapt, 
als waren het voorrechten waarover de 
staat een absoluut gezag uitoefent, waar 
hele lagen van de bevolking, waaronder in 
het bijzonder vrouwen of minderheden, 
stelselmatig iedere status wordt ontzegd, 
terwijl deze regimes in de broederschap 
der naties wel op voet van gelijkheid 
worden behandeld, waarmee de weigering 
van volledige mensenrechten als manier 
van regeren wordt erkend;

Or. en

Amendement 99
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. maakt zich ernstig zorgen dat er 
naast landen waar de democratie, de 
mensenrechten en de rechtsstaat onder 
druk staan ook nog steeds regimes zijn die 
het bestaan van de universele rechten van 
de mens als neergelegd in het 
internationaal recht ontkennen, waar 
zelfs de meest fundamentele rechten naar 
willekeur worden toegekend of geschrapt, 
als waren het voorrechten waarover de 
staat een absoluut gezag uitoefent, waar 
hele lagen van de bevolking, waaronder in 
het bijzonder vrouwen of minderheden, 
stelselmatig iedere status wordt ontzegd, 
terwijl deze regimes in de broederschap 
der naties wel op voet van gelijkheid 
worden behandeld, waarmee de volledige 
weigering van mensenrechten als manier 
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van regeren wordt erkend;

Or. en

Amendement 100
Janina Ochojska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst op het feit dat wereldwijd 
meer dan 700 miljoen mensen, oftewel 
10 % van de wereldbevolking1 bis, in 
extreme armoede leven, en dat het aantal 
mensen dat risico loopt op armoede of 
sociale uitsluiting weliswaar afneemt, 
maar nog steeds groot is en dat deze 
mensen vaak migreren in een zoektocht 
naar bestaansmiddelen, voedsel en water; 
__________________
1 bis Ontwikkelingsprogramma van de 
Verenigde Naties. Doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling (SDG's). SDG 1: 
uitbanning van armoede. 

Or. pl

Amendement 101
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt dat alle landen die de 
fundamentele vrijheden in acht nemen als 
pijlers van de democratie, het voortouw 
moeten nemen bij zowel de wereldwijde 
verbreiding van praktijken op het gebied 
van goed bestuur die berusten op de 

2. stelt dat alle landen die de 
fundamentele vrijheden in acht nemen als 
pijlers van de democratie, het voortouw 
moeten nemen bij zowel de wereldwijde 
verbreiding van praktijken op het gebied 
van democratisch bestuur die berusten op 
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eerbiediging van de mensenrechten en de 
rechtsstaat, als bij de versterking van 
internationale rechtsinstrumenten voor de 
bescherming van de mensenrechten; wijst 
erop dat invloeden met een negatieve 
uitwerking op democratisch bestuur en de 
waarden die onlosmakelijk verbonden zijn 
met de mensenrechten, uitdagingen met 
zich meebrengen waarmee de inzet van 
democratische landen wordt 
gedwarsboomd;

de eerbiediging van de mensenrechten en 
de rechtsstaat, als bij de versterking van 
internationale rechtsinstrumenten voor de 
bescherming van de mensenrechten; wijst 
erop dat invloeden met een negatieve 
uitwerking op democratisch bestuur en de 
waarden die onlosmakelijk verbonden zijn 
met de mensenrechten, uitdagingen met 
zich meebrengen waarmee de inzet van 
democratische landen wordt 
gedwarsboomd; is uitermate verontrust 
over de banden tussen autoritaire regimes 
in het buitenland en de extreemrechtse en 
populistische nationale partijen en 
regeringen in de EU, onder meer in 
Hongarije, die een gevaar vormen voor de 
fundamentele waarden van de Unie zoals 
vastgelegd in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) en 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, waaronder eerbied voor 
vrijheid, democratie, gelijkheid, de 
rechtsstaat en de mensenrechten; is van 
oordeel dat dergelijke banden de 
geloofwaardigheid ondermijnen van de 
inspanningen van de EU om de 
fundamentele waarden te bevorderen; 
roept de EU en haar lidstaten op het 
goede voorbeeld te geven en de universele 
mensenrechten strikt na te leven, gunstige 
randvoorwaarden te garanderen voor hun 
maatschappelijk middenveld en eventuele 
negatieve trends op dit gebied de kop in te 
drukken;

Or. en

Amendement 102
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt dat alle landen die de 
fundamentele vrijheden in acht nemen als 

2. stelt dat alle landen die de 
internationaal erkende fundamentele 
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pijlers van de democratie, het voortouw 
moeten nemen bij zowel de wereldwijde 
verbreiding van praktijken op het gebied 
van goed bestuur die berusten op de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
rechtsstaat, als bij de versterking van 
internationale rechtsinstrumenten voor de 
bescherming van de mensenrechten; wijst 
erop dat invloeden met een negatieve 
uitwerking op democratisch bestuur en de 
waarden die onlosmakelijk verbonden zijn 
met de mensenrechten, uitdagingen met 
zich meebrengen waarmee de inzet van 
democratische landen wordt 
gedwarsboomd;

vrijheden in acht nemen als pijlers van de 
democratie, het voortouw moeten nemen 
bij zowel de wereldwijde verbreiding van 
praktijken op het gebied van goed bestuur 
die berusten op de eerbiediging van de 
mensenrechten en de rechtsstaat, als bij de 
versterking van internationale 
rechtsinstrumenten voor de bescherming 
van de mensenrechten; wijst erop dat 
invloeden met een negatieve uitwerking op 
democratisch bestuur en de waarden die 
onlosmakelijk verbonden zijn met de 
mensenrechten, uitdagingen met zich 
meebrengen waarmee de inzet van 
democratische landen wordt 
gedwarsboomd;

Or. en

Amendement 103
Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo 
Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras 
Auštrevičius, Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat er geen hiërarchie 
van mensenrechten is; beklemtoont dat 
het beginsel dat de mensenrechten 
universeel, onvervreemdbaar, ondeelbaar 
en onderling afhankelijk zijn volledig 
moet worden geëerbiedigd en nageleefd; 
beklemtoont dat pogingen om de rechten 
van bepaalde groepen te gebruiken om de 
marginalisering van andere te 
rechtvaardigen volstrekt onaanvaardbaar 
zijn;

Or. en

Amendement 104
Miguel Urbán Crespo
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat er geen hiërarchie 
van mensenrechten is; beklemtoont dat 
het beginsel dat de mensenrechten 
universeel, onvervreemdbaar, ondeelbaar 
en onderling afhankelijk zijn volledig 
moet worden geëerbiedigd en nageleefd; 
beklemtoont dat pogingen om de rechten 
van bepaalde groepen te gebruiken om de 
marginalisering van andere te 
rechtvaardigen volstrekt onaanvaardbaar 
zijn;

Or. en

Amendement 105
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat er geen hiërarchie 
van mensenrechten is; beklemtoont dat 
het beginsel dat de mensenrechten 
universeel, onvervreemdbaar, ondeelbaar 
en onderling afhankelijk zijn volledig 
moet worden geëerbiedigd en nageleefd; 
beklemtoont dat pogingen om de rechten 
van bepaalde groepen te gebruiken om de 
marginalisering van andere te 
rechtvaardigen volstrekt onaanvaardbaar 
zijn;

Or. en

Amendement 106
Stelios Kympouropoulos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op de gesel van gewapende 
conflicten, die burgerslachtoffers blijven 
eisen en massale ontheemding 
veroorzaken, en waarbij statelijke en niet-
statelijke actoren hun verantwoordelijkheid 
om het internationaal humanitair recht en 
het internationaal recht inzake de 
mensenrechten te eerbiedigen van zich af 
lijken te schuiven; benadrukt dat oorlogs- 
of conflictgebieden worden geconfronteerd 
met schendingen van de mensenrechten 
zonder weerga en zonder enige boodschap 
aan de menselijke waardigheid, die niet 
alleen verwoestende gevolgen hebben voor 
de slachtoffers maar ook onterend zijn voor 
de daders; brengt bij wijze van voorbeeld 
het gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen onder de aandacht, dat 
bedoeld is om personen, families, 
gemeenschappen en samenlevingen murw 
en kapot te maken en ontredderd achter te 
laten;

3. wijst op de gesel van gewapende 
conflicten en militaire aanvallen in het 
kader van etnische zuiveringen, die 
burgerslachtoffers blijven eisen en massale 
ontheemding veroorzaken, en waarbij 
statelijke en niet-statelijke actoren hun 
verantwoordelijkheid om het internationaal 
humanitair recht en het internationaal recht 
inzake de mensenrechten te eerbiedigen 
van zich af lijken te schuiven; benadrukt 
dat oorlogs- of conflictgebieden kwetsbaar 
zijn voor buitenlands militair ingrijpen en 
worden geconfronteerd met schendingen 
van de mensenrechten zonder weerga en 
zonder enige boodschap aan de menselijke 
waardigheid, die niet alleen verwoestende 
gevolgen hebben voor de slachtoffers maar 
ook onterend zijn voor de daders; brengt 
bij wijze van voorbeeld het gebruik van 
seksueel geweld als oorlogswapen onder de 
aandacht, dat bedoeld is om personen, 
families, gemeenschappen en 
samenlevingen murw en kapot te maken en 
ontredderd achter te laten;

Or. en

Amendement 107
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op de gesel van gewapende 
conflicten, die burgerslachtoffers blijven 
eisen en massale ontheemding 
veroorzaken, en waarbij statelijke en niet-
statelijke actoren hun verantwoordelijkheid 
om het internationaal humanitair recht en 
het internationaal recht inzake de 

3. wijst op de gesel van gewapende 
conflicten, die burgerslachtoffers blijven 
eisen en massale ontheemding 
veroorzaken, en waarbij statelijke en niet-
statelijke actoren hun verantwoordelijkheid 
om het internationaal humanitair recht en 
het internationaal recht inzake de 
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mensenrechten te eerbiedigen van zich af 
lijken te schuiven; benadrukt dat oorlogs- 
of conflictgebieden worden geconfronteerd 
met schendingen van de mensenrechten 
zonder weerga en zonder enige boodschap 
aan de menselijke waardigheid, die niet 
alleen verwoestende gevolgen hebben voor 
de slachtoffers maar ook onterend zijn 
voor de daders; brengt bij wijze van 
voorbeeld het gebruik van seksueel geweld 
als oorlogswapen onder de aandacht, dat 
bedoeld is om personen, families, 
gemeenschappen en samenlevingen murw 
en kapot te maken en ontredderd achter te 
laten;

mensenrechten te eerbiedigen van zich 
afschuiven; benadrukt dat oorlogs- of 
conflictgebieden worden geconfronteerd 
met schendingen van de mensenrechten 
zonder weerga en zonder enige boodschap 
aan de menselijke waardigheid, die 
verwoestende gevolgen hebben voor de 
slachtoffers; brengt bij wijze van voorbeeld 
het gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen onder de aandacht, dat 
bedoeld is om personen, families, 
gemeenschappen en samenlevingen murw 
en kapot te maken en ontredderd achter te 
laten;

Or. et

Amendement 108
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op de gesel van gewapende 
conflicten, die burgerslachtoffers blijven 
eisen en massale ontheemding 
veroorzaken, en waarbij statelijke en niet-
statelijke actoren hun verantwoordelijkheid 
om het internationaal humanitair recht en 
het internationaal recht inzake de 
mensenrechten te eerbiedigen van zich af 
lijken te schuiven; benadrukt dat oorlogs- 
of conflictgebieden worden geconfronteerd 
met schendingen van de mensenrechten 
zonder weerga en zonder enige boodschap 
aan de menselijke waardigheid, die niet 
alleen verwoestende gevolgen hebben voor 
de slachtoffers maar ook onterend zijn voor 
de daders; brengt bij wijze van voorbeeld 
het gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen onder de aandacht, dat 
bedoeld is om personen, families, 
gemeenschappen en samenlevingen murw 
en kapot te maken en ontredderd achter te 

3. wijst op de gesel van gewapende 
conflicten, die burgerslachtoffers blijven 
eisen en massale ontheemding 
veroorzaken, en waarbij statelijke en niet-
statelijke actoren hun verantwoordelijkheid 
om het internationaal humanitair recht en 
het internationaal recht inzake de 
mensenrechten te eerbiedigen van zich af 
lijken te schuiven; benadrukt dat oorlogs- 
of conflictgebieden worden geconfronteerd 
met schendingen van de mensenrechten 
zonder weerga en zonder enige boodschap 
aan de menselijke waardigheid, die niet 
alleen verwoestende gevolgen hebben voor 
de slachtoffers maar ook onterend zijn voor 
de daders; brengt bij wijze van voorbeeld 
het gebruik van foltering en andere wrede, 
onmenselijke en onterende behandeling 
alsook seksueel geweld als oorlogswapen 
onder de aandacht, dat bedoeld is om 
personen, families, gemeenschappen en 
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laten; samenlevingen murw en kapot te maken en 
ontredderd achter te laten;

Or. en

Amendement 109
Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op de gesel van gewapende 
conflicten, die burgerslachtoffers blijven 
eisen en massale ontheemding 
veroorzaken, en waarbij statelijke en niet-
statelijke actoren hun verantwoordelijkheid 
om het internationaal humanitair recht en 
het internationaal recht inzake de 
mensenrechten te eerbiedigen van zich af 
lijken te schuiven; benadrukt dat oorlogs- 
of conflictgebieden worden geconfronteerd 
met schendingen van de mensenrechten 
zonder weerga en zonder enige boodschap 
aan de menselijke waardigheid, die niet 
alleen verwoestende gevolgen hebben voor 
de slachtoffers maar ook onterend zijn voor 
de daders; brengt bij wijze van voorbeeld 
het gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen onder de aandacht, dat 
bedoeld is om personen, families, 
gemeenschappen en samenlevingen murw 
en kapot te maken en ontredderd achter te 
laten;

3. wijst op de gesel van gewapende 
conflicten, die burgerslachtoffers blijven 
eisen en massale ontheemding 
veroorzaken, en waarbij statelijke en niet-
statelijke actoren hun verantwoordelijkheid 
om het internationaal humanitair recht en 
het internationaal recht inzake de 
mensenrechten te eerbiedigen van zich af 
lijken te schuiven; benadrukt dat oorlogs- 
of conflictgebieden worden geconfronteerd 
met schendingen van de mensenrechten 
zonder weerga en zonder enige boodschap 
aan de menselijke waardigheid, die niet 
alleen verwoestende gevolgen hebben voor 
de slachtoffers maar ook onterend zijn voor 
de daders; brengt bij wijze van voorbeeld 
het gebruik van seksueel geweld of 
doelbewuste uithongering als 
oorlogswapen onder de aandacht, waarbij 
ziekte en ondervoeding moedwillig 
worden ingezet om personen, families, 
gemeenschappen en samenlevingen murw 
en kapot te maken en ontredderd achter te 
laten;

Or. en

Amendement 110
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op de gesel van gewapende 
conflicten, die burgerslachtoffers blijven 
eisen en massale ontheemding 
veroorzaken, en waarbij statelijke en niet-
statelijke actoren hun verantwoordelijkheid 
om het internationaal humanitair recht en 
het internationaal recht inzake de 
mensenrechten te eerbiedigen van zich af 
lijken te schuiven; benadrukt dat oorlogs- 
of conflictgebieden worden geconfronteerd 
met schendingen van de mensenrechten 
zonder weerga en zonder enige boodschap 
aan de menselijke waardigheid, die niet 
alleen verwoestende gevolgen hebben voor 
de slachtoffers maar ook onterend zijn voor 
de daders; brengt bij wijze van voorbeeld 
het gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen onder de aandacht, dat 
bedoeld is om personen, families, 
gemeenschappen en samenlevingen murw 
en kapot te maken en ontredderd achter te 
laten;

3. wijst op de gesel van gewapende 
conflicten, die burgerslachtoffers blijven 
eisen en massale ontheemding 
veroorzaken, en waarbij statelijke en niet-
statelijke actoren hun verantwoordelijkheid 
om het internationaal humanitair recht en 
het internationaal recht inzake de 
mensenrechten te eerbiedigen van zich af 
lijken te schuiven; benadrukt dat oorlogs- 
of conflictgebieden worden geconfronteerd 
met schendingen van de mensenrechten 
zonder weerga en zonder enige boodschap 
aan de menselijke waardigheid, die niet 
alleen verwoestende gevolgen hebben voor 
de slachtoffers maar ook onterend zijn voor 
de daders; brengt bij wijze van voorbeeld 
het gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen onder de aandacht, dat 
bedoeld is om personen, families, 
gemeenschappen en samenlevingen murw 
en kapot te maken en ontredderd achter te 
laten, alsook de kwetsbaarheid van met 
name vrouwen uit etnische en religieuze 
minderheden voor dergelijk geweld, in het 
bijzonder bekeerlingen, 
gemeenschapsleiders en jongvolwassenen;

Or. en

Amendement 111
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op de gesel van gewapende 
conflicten, die burgerslachtoffers blijven 
eisen en massale ontheemding 
veroorzaken, en waarbij statelijke en niet-
statelijke actoren hun verantwoordelijkheid 
om het internationaal humanitair recht en 

3. wijst op de gesel van gewapende 
conflicten, die burgerslachtoffers blijven 
eisen en massale ontheemding 
veroorzaken, en waarbij statelijke en niet-
statelijke actoren hun verantwoordelijkheid 
om het internationaal humanitair recht en 
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het internationaal recht inzake de 
mensenrechten te eerbiedigen van zich af 
lijken te schuiven; benadrukt dat oorlogs- 
of conflictgebieden worden geconfronteerd 
met schendingen van de mensenrechten 
zonder weerga en zonder enige boodschap 
aan de menselijke waardigheid, die niet 
alleen verwoestende gevolgen hebben voor 
de slachtoffers maar ook onterend zijn voor 
de daders; brengt bij wijze van voorbeeld 
het gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen onder de aandacht, dat 
bedoeld is om personen, families, 
gemeenschappen en samenlevingen murw 
en kapot te maken en ontredderd achter te 
laten;

het internationaal recht inzake de 
mensenrechten te eerbiedigen van zich af 
lijken te schuiven; benadrukt dat oorlogs- 
of conflictgebieden worden geconfronteerd 
met schendingen van de mensenrechten 
zonder weerga en zonder enige boodschap 
aan de menselijke waardigheid, die niet 
alleen verwoestende gevolgen hebben voor 
de slachtoffers maar ook onterend zijn voor 
de daders; brengt bij wijze van voorbeeld 
het gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen onder de aandacht, dat 
bedoeld is om personen, families, 
gemeenschappen en samenlevingen murw 
en kapot te maken en ontredderd achter te 
laten, alsook de kwetsbaarheid van met 
name vrouwen uit etnische en religieuze 
minderheden voor dergelijk geweld, in het 
bijzonder bekeerlingen;

Or. en

Amendement 112
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op de gesel van gewapende 
conflicten, die burgerslachtoffers blijven 
eisen en massale ontheemding 
veroorzaken, en waarbij statelijke en niet-
statelijke actoren hun verantwoordelijkheid 
om het internationaal humanitair recht en 
het internationaal recht inzake de 
mensenrechten te eerbiedigen van zich af 
lijken te schuiven; benadrukt dat oorlogs- 
of conflictgebieden worden geconfronteerd 
met schendingen van de mensenrechten 
zonder weerga en zonder enige boodschap 
aan de menselijke waardigheid, die niet 
alleen verwoestende gevolgen hebben voor 
de slachtoffers maar ook onterend zijn voor 
de daders; brengt bij wijze van voorbeeld 
het gebruik van seksueel geweld als 

3. wijst op de gesel van gewapende 
conflicten, die burgerslachtoffers blijven 
eisen en massale ontheemding 
veroorzaken, en waarbij statelijke en niet-
statelijke actoren hun verantwoordelijkheid 
om het internationaal humanitair recht en 
het internationaal recht inzake de 
mensenrechten te eerbiedigen van zich af 
lijken te schuiven; benadrukt dat oorlogs- 
of conflictgebieden worden geconfronteerd 
met schendingen van de mensenrechten 
zonder weerga en zonder enige boodschap 
aan de menselijke waardigheid, die niet 
alleen verwoestende gevolgen hebben voor 
de slachtoffers maar ook onterend zijn voor 
de daders; brengt bij wijze van voorbeeld 
het gebruik van seksueel geweld als 
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oorlogswapen onder de aandacht, dat 
bedoeld is om personen, families, 
gemeenschappen en samenlevingen murw 
en kapot te maken en ontredderd achter te 
laten;

oorlogswapen onder de aandacht, dat 
bedoeld is om personen, families, 
gemeenschappen en samenlevingen murw 
en kapot te maken en ontredderd achter te 
laten; betreurt het gebrek aan eerbied voor 
het internationaal humanitair recht ten 
zeerste en veroordeelt krachtig de 
onrustbarende toename van het aantal 
dodelijke aanvallen op ziekenhuizen, 
scholen en andere burgerdoelen over de 
hele wereld bij gewapende conflicten in 
2018;

Or. en

Amendement 113
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat het recht op leven 
het eerste en belangrijkste mensenrecht is 
en dat illegale oorlogshandelingen 
daarom te allen tijde unaniem moeten 
worden veroordeeld en doeltreffend 
moeten worden aangepakt;

Or. en

Amendement 114
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. hekelt de afkalving van het 
multilateralisme en de op regels 
gebaseerde internationale orde die de 
bescherming van de mensenrechten 

Schrappen
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wereldwijd danig op de proef stelt; gelooft 
er sterk in dat benaderingen en besluiten 
die in onderlinge samenspraak binnen 
een multilateraal kader worden genomen, 
in het bijzonder binnen VN-instanties, de 
meest doeltreffende middelen zijn om de 
belangen van de mensheid te dienen, 
duurzame conflictoplossingen te vinden 
en de vooruitgang op het gebied van de 
mensenrechten te bevorderen;

Or. en

Amendement 115
Charlie Weimers, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. hekelt de afkalving van het 
multilateralisme en de op regels gebaseerde 
internationale orde die de bescherming van 
de mensenrechten wereldwijd danig op de 
proef stelt; gelooft er sterk in dat 
benaderingen en besluiten die in onderlinge 
samenspraak binnen een multilateraal 
kader worden genomen, in het bijzonder 
binnen VN-instanties, de meest 
doeltreffende middelen zijn om de 
belangen van de mensheid te dienen, 
duurzame conflictoplossingen te vinden en 
de vooruitgang op het gebied van de 
mensenrechten te bevorderen;

4. hekelt de afkalving van het 
multilateralisme en de op regels gebaseerde 
internationale orde die de bescherming van 
de mensenrechten wereldwijd danig op de 
proef stelt; gelooft er sterk in dat 
benaderingen en besluiten die in onderlinge 
samenspraak binnen een multilateraal 
kader worden genomen, in het bijzonder 
binnen VN-instanties en bestaande 
overeengekomen onderhandelingskaders 
binnen regionale organisaties als de 
Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa de meest 
doeltreffende middelen zijn om de 
belangen van de mensheid te dienen, 
duurzame conflictoplossingen te vinden op 
basis van de normen en beginselen van 
het internationaal recht, het Handvest van 
de Verenigde Naties en de Slotakte van 
Helsinki, en de vooruitgang op het gebied 
van de mensenrechten te bevorderen;

Or. en
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Amendement 116
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. hekelt de afkalving van het 
multilateralisme en de op regels gebaseerde 
internationale orde die de bescherming van 
de mensenrechten wereldwijd danig op de 
proef stelt; gelooft er sterk in dat 
benaderingen en besluiten die in onderlinge 
samenspraak binnen een multilateraal 
kader worden genomen, in het bijzonder 
binnen VN-instanties, de meest 
doeltreffende middelen zijn om de 
belangen van de mensheid te dienen, 
duurzame conflictoplossingen te vinden en 
de vooruitgang op het gebied van de 
mensenrechten te bevorderen;

4. hekelt de afkalving van het 
multilateralisme en de op regels gebaseerde 
internationale orde die de bescherming van 
de mensenrechten wereldwijd danig op de 
proef stelt; gelooft er sterk in dat 
benaderingen en besluiten die in onderlinge 
samenspraak binnen een multilateraal 
kader worden genomen, in het bijzonder 
binnen VN-instanties, de meest 
doeltreffende middelen zijn om de 
belangen van de mensheid te dienen, 
duurzame conflictoplossingen te vinden en 
de vooruitgang op het gebied van de 
mensenrechten te bevorderen; is in dit 
verband ingenomen met de ratificering in 
2018 van het Internationaal Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele 
rechten door de Marshalleilanden, Qatar 
en Fiji;

Or. en

Amendement 117
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. hekelt de afkalving van het 
multilateralisme en de op regels gebaseerde 
internationale orde die de bescherming van 
de mensenrechten wereldwijd danig op de 
proef stelt; gelooft er sterk in dat 
benaderingen en besluiten die in onderlinge 
samenspraak binnen een multilateraal 
kader worden genomen, in het bijzonder 
binnen VN-instanties, de meest 

4. hekelt de afkalving van het 
multilateralisme en de op regels gebaseerde 
internationale orde die de bescherming van 
de mensenrechten wereldwijd danig op de 
proef stelt; gelooft er sterk in dat 
benaderingen en besluiten die in onderlinge 
samenspraak binnen een multilateraal 
kader worden genomen, in het bijzonder 
binnen VN-instanties, de meest 
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doeltreffende middelen zijn om de 
belangen van de mensheid te dienen, 
duurzame conflictoplossingen te vinden en 
de vooruitgang op het gebied van de 
mensenrechten te bevorderen;

doeltreffende middelen zijn om de 
belangen van de mensheid te dienen, 
duurzame conflictoplossingen te vinden en 
de vooruitgang op het gebied van de 
mensenrechten te bevorderen; maakt zich 
ernstig zorgen over het feit dat in diverse 
mensenrechtenorganen van de VN landen 
zitting hebben waarvan bewezen is dat zij 
zich schuldig hebben gemaakt aan 
ernstige schendingen van de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 118
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. vindt het onaanvaardbaar dat aan 
landen die bekend staan om ernstige 
schendingen van de mensenrechten een 
zetel in de VN-Raad voor de rechten van 
de mens (UNHRC) wordt toegewezen door 
de Algemene Vergadering van de VN; is 
van oordeel dat dit de geloofwaardigheid 
en de legitimiteit van de UNHRC aantast;

Or. en

Amendement 119
Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 
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wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
en stelt dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
milieuactivisten en landbeschermers, en 
voornamelijk landen betreft waar de 
corruptie welig tiert en het gerechtelijk 
toezicht en de eerbiediging van de 
rechtsstaat sterk te wensen overlaten;

wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
en stelt dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
vrouwenrechtenactivisten, milieuactivisten 
en landbeschermers, met inbegrip van de 
steeds driestere aanvallen op vreemde 
bodem, waarbij in sommige gevallen de 
wetten en gebruiken in verband met 
diplomatieke privileges en immuniteiten 
worden geschonden; dringt erop aan dat 
de hoogste geledingen in de 
besluitvorming zich voor de rechter 
verantwoorden voor die aanvallen;

Or. en

Amendement 120
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 
wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
en stelt dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
milieuactivisten en landbeschermers, en 
voornamelijk landen betreft waar de 
corruptie welig tiert en het gerechtelijk 
toezicht en de eerbiediging van de 
rechtsstaat sterk te wensen overlaten;

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 
wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
alsmede het inzetten van de doodstraf en 
vervolging tegen hen, en stelt dat het 
hierbij met name gaat om vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers, journalisten, 
wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
milieuactivisten en landbeschermers, en 
voornamelijk landen betreft waar de 
corruptie welig tiert en het gerechtelijk 
toezicht en de eerbiediging van de 
rechtsstaat sterk te wensen overlaten;

Or. en



PE642.943v01-00 64/130 AM\1191183NL.docx

NL

Amendement 121
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 
wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
en stelt dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
milieuactivisten en landbeschermers, en 
voornamelijk landen betreft waar de 
corruptie welig tiert en het gerechtelijk 
toezicht en de eerbiediging van de 
rechtsstaat sterk te wensen overlaten;

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op, het aantal 
gevangenzettingen en het aantal gevallen 
van intimidatie jegens mensen die, waar 
ook ter wereld, opkomen voor de 
mensenrechten, en stelt dat het hierbij met 
name gaat om journalisten, 
wetenschappers, advocaten, gekozen 
politici en maatschappelijke activisten, 
waaronder milieuactivisten en 
landbeschermers, en voornamelijk landen 
betreft waar de corruptie welig tiert en het 
gerechtelijk toezicht en de eerbiediging van 
de rechtsstaat sterk te wensen overlaten;

Or. en

Amendement 122
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 
wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
en stelt dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
milieuactivisten en landbeschermers, en 
voornamelijk landen betreft waar de 
corruptie welig tiert en het gerechtelijk 
toezicht en de eerbiediging van de 

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden op en het 
aantal gevallen van geweld en intimidatie 
jegens mensen die, waar ook ter wereld, 
opkomen voor de mensenrechten, en stelt 
dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
milieuactivisten en landbeschermers, en 
voornamelijk landen betreft waar de 
corruptie welig tiert en het gerechtelijk 
toezicht en de eerbiediging van de 
rechtsstaat sterk te wensen overlaten; 
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rechtsstaat sterk te wensen overlaten; betreurt dat het in omvang toenemende 
wereldwijde fenomeen van inperking van 
de ruimte voor het maatschappelijk 
middenveld ook voorkomt in gevestigde 
democratieën en landen met een hoog of 
middelhoog inkomen;

Or. en

Amendement 123
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook 
ter wereld, opkomen voor de 
mensenrechten, en stelt dat het hierbij met 
name gaat om journalisten, 
wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
milieuactivisten en landbeschermers, en 
voornamelijk landen betreft waar de 
corruptie welig tiert en het gerechtelijk 
toezicht en de eerbiediging van de 
rechtsstaat sterk te wensen overlaten;

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en – 
fysieke en lasterlijke – aanvallen op en het 
aantal gevallen van intimidatie jegens 
mensenrechtenverdedigers, waar ook ter 
wereld, en stelt dat het hierbij met name 
gaat om journalisten, wetenschappers, 
advocaten en maatschappelijke activisten, 
waaronder milieuactivisten en 
landbeschermers, en voornamelijk landen 
betreft waar de corruptie welig tiert en het 
gerechtelijk toezicht en de eerbiediging van 
de rechtsstaat sterk te wensen overlaten; 
merkt op dat vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers en 
pleitbezorgers van milieurechten 
specifieke risico's lopen en passende 
bescherming behoeven;

Or. en

Amendement 124
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 
wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
en stelt dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
milieuactivisten en landbeschermers, en 
voornamelijk landen betreft waar de 
corruptie welig tiert en het gerechtelijk 
toezicht en de eerbiediging van de 
rechtsstaat sterk te wensen overlaten;

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 
wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
en stelt dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
milieuactivisten en landbeschermers; merkt 
op dat er sinds de ondertekening van de 
VN-Verklaring over 
mensenrechtenverdedigers in 1998 over 
de hele wereld naar schatting 3 500 
mensenrechtenverdedigers zijn vermoord; 
merkt op dat vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers specifieke 
risico's lopen en passende bescherming 
behoeven; laakt het feit dat bepaalde 
regeringen wetten hebben aangenomen 
die de activiteiten van sociale bewegingen 
beperken, onder meer door de sluiting van 
ngo's of de bevriezing van hun activa;

Or. en

Amendement 125
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 
wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
en stelt dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
milieuactivisten en landbeschermers, en 
voornamelijk landen betreft waar de 
corruptie welig tiert en het gerechtelijk 

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 
wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
en stelt dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
vrouwenrechtenactivisten, milieuactivisten 
en landbeschermers, en voornamelijk 
landen betreft waar de corruptie welig tiert 
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toezicht en de eerbiediging van de 
rechtsstaat sterk te wensen overlaten;

en het gerechtelijk toezicht en de 
eerbiediging van de rechtsstaat sterk te 
wensen overlaten; pleit voor passende 
bescherming ten behoeve van deze 
mensen, zodat zij hun werk vrijelijk 
kunnen uitoefenen;

Or. en

Amendement 126
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 
wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
en stelt dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
milieuactivisten en landbeschermers, en 
voornamelijk landen betreft waar de 
corruptie welig tiert en het gerechtelijk 
toezicht en de eerbiediging van de 
rechtsstaat sterk te wensen overlaten;

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 
wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
en stelt dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
vrouwenrechtenactivisten, milieuactivisten 
en landbeschermers, en voornamelijk 
landen betreft waar de corruptie welig tiert 
en het gerechtelijk toezicht en de 
eerbiediging van de rechtsstaat sterk te 
wensen overlaten; dringt erop aan dat de 
hoogste geledingen in de besluitvorming 
zich voor de rechter verantwoorden voor 
die aanvallen;

Or. en

Amendement 127
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
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aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 
wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
en stelt dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
milieuactivisten en landbeschermers, en 
voornamelijk landen betreft waar de 
corruptie welig tiert en het gerechtelijk 
toezicht en de eerbiediging van de 
rechtsstaat sterk te wensen overlaten;

aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 
wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
en stelt dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
milieuactivisten, landbeschermers, 
pleitbezorgers van religieuze minderheden 
en mensen met een minderheidsmening, 
en voornamelijk landen betreft waar de 
corruptie welig tiert en het gerechtelijk 
toezicht en de eerbiediging van de 
rechtsstaat sterk te wensen overlaten;

Or. en

Amendement 128
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 
wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
en stelt dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
milieuactivisten en landbeschermers, en 
voornamelijk landen betreft waar de 
corruptie welig tiert en het gerechtelijk 
toezicht en de eerbiediging van de 
rechtsstaat sterk te wensen overlaten;

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 
wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
en stelt dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, pleitbezorgers van religieuze 
minderheden en mensen met een 
minderheidsmening, wetenschappers, 
advocaten en maatschappelijke activisten, 
waaronder milieuactivisten en 
landbeschermers, en voornamelijk landen 
betreft waar de corruptie welig tiert en het 
gerechtelijk toezicht en de eerbiediging van 
de rechtsstaat sterk te wensen overlaten;

Or. en

Amendement 129
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 
wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
en stelt dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
milieuactivisten en landbeschermers, en 
voornamelijk landen betreft waar de 
corruptie welig tiert en het gerechtelijk 
toezicht en de eerbiediging van de 
rechtsstaat sterk te wensen overlaten;

5. is uiterst verontrust over de 
toename van het aantal moorden en 
aanvallen op en het aantal gevallen van 
intimidatie jegens mensen die, waar ook ter 
wereld, opkomen voor de mensenrechten, 
en stelt dat het hierbij met name gaat om 
journalisten, wetenschappers, advocaten en 
maatschappelijke activisten, waaronder 
milieuactivisten en landbeschermers, en 
voornamelijk landen betreft waar de 
corruptie welig tiert en het gerechtelijk 
toezicht en de eerbiediging van de 
rechtsstaat sterk te wensen overlaten; 
merkt op dat vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers specifieke 
risico's lopen en passende bescherming 
behoeven;

Or. en

Amendement 130
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. geeft uiting aan zijn ernstige 
bezorgdheid over het feit dat de EU en 
bepaalde lidstaten belangen van 
commerciële en militaire aard alsook op 
het gebied van terrorismebestrijding en 
migratie blijven nastreven en 
mensenrechten en democratie blijkbaar 
van minder belang achten; maakt zich 
ernstig zorgen over het gebruik van 
repressieve cyberbeveiligings- en 
antiterrorismewetgeving om 
mensenrechtenverdedigers te bestrijden;



PE642.943v01-00 70/130 AM\1191183NL.docx

NL

Or. en

Amendement 131
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. geeft uiting aan zijn ernstige 
bezorgdheid over het feit dat de EU en 
bepaalde lidstaten belangen van 
commerciële en militaire aard alsook op 
het gebied van terrorismebestrijding en 
migratie blijven nastreven en 
mensenrechten en democratie blijkbaar 
van minder belang achten; maakt zich 
ernstig zorgen over het gebruik van 
repressieve cyberbeveiligings- en 
antiterrorismewetgeving om 
mensenrechtenverdedigers te bestrijden;

Or. en

Amendement 132
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten; 
benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 
geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie en geweld; beklemtoont dat 
veel samenlevingen zich nog altijd met 
moeite een weg banen naar wettelijke 
emancipatie van vrouwen en meisjes en 
naar gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en 

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van juridische 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen en 
vrouwenrechten; benadrukt dat er 
weliswaar vooruitgang is geboekt, maar dat 
vrouwen en meisjes nog altijd het 
slachtoffer worden van discriminatie en 
geweld; beklemtoont dat veel 
samenlevingen zich nog altijd met moeite 
een weg banen naar wettelijke emancipatie 
van vrouwen en meisjes en naar gelijke 
toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, 
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politieke en economische 
vertegenwoordiging;

fatsoenlijk werk en politieke en 
economische vertegenwoordiging;

Or. en

Amendement 133
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten; 
benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 
geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie en geweld; beklemtoont dat 
veel samenlevingen zich nog altijd met 
moeite een weg banen naar wettelijke 
emancipatie van vrouwen en meisjes en 
naar gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en 
politieke en economische 
vertegenwoordiging;

6. onderstreept hoe belangrijk het is 
dat de EU zich wereldwijd actief inzet om 
gendergelijkheid en het volledige genot 
van de mensenrechten door alle meisjes 
en vrouwen te bevorderen;

 benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 
geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie en geweld; beklemtoont dat 
veel samenlevingen zich nog altijd met 
moeite een weg banen naar wettelijke 
emancipatie van vrouwen en meisjes en 
naar gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en 
politieke en economische 
vertegenwoordiging;

Or. ro

Amendement 134
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten; 
benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten; 
benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 
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geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie en geweld; beklemtoont dat 
veel samenlevingen zich nog altijd met 
moeite een weg banen naar wettelijke 
emancipatie van vrouwen en meisjes en 
naar gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en 
politieke en economische 
vertegenwoordiging;

geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie, geweld en reproductieve 
uitbuiting; beklemtoont dat veel 
samenlevingen zich nog altijd met moeite 
een weg banen naar wettelijke emancipatie 
van vrouwen en meisjes en naar gelijke 
toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, 
eerbiediging van hun intimiteit en 
voortplantingscapaciteit, hetgeen ook 
veroordeling van alle vormen van 
draagmoederschap inhoudt, fatsoenlijk 
werk en politieke en economische 
vertegenwoordiging;

Or. en

Amendement 135
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten; 
benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 
geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie en geweld; beklemtoont dat 
veel samenlevingen zich nog altijd met 
moeite een weg banen naar wettelijke 
emancipatie van vrouwen en meisjes en 
naar gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en 
politieke en economische 
vertegenwoordiging;

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten; 
benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 
geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie, geweld en reproductieve 
uitbuiting; beklemtoont dat veel 
samenlevingen zich nog altijd met moeite 
een weg banen naar wettelijke emancipatie 
van vrouwen en meisjes en naar gelijke 
toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, 
fatsoenlijk werk en politieke en 
economische vertegenwoordiging;

Or. en

Amendement 136
Bert-Jan Ruissen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten; 
benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 
geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie en geweld; beklemtoont dat 
veel samenlevingen zich nog altijd met 
moeite een weg banen naar wettelijke 
emancipatie van vrouwen en meisjes en 
naar gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en 
politieke en economische 
vertegenwoordiging;

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten; 
benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 
geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie en geweld; geeft uiting aan 
zijn vrees dat vrouwen die een geloof 
belijden of een overtuiging aanhangen 
extra kwetsbaar zijn voor vervolging; 
beklemtoont dat veel samenlevingen zich 
nog altijd met moeite een weg banen naar 
wettelijke emancipatie van vrouwen en 
meisjes en naar gelijke toegang tot 
onderwijs, gezondheidszorg, fatsoenlijk 
werk en politieke en economische 
vertegenwoordiging;

Or. en

Amendement 137
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten; 
benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 
geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie en geweld; beklemtoont dat 
veel samenlevingen zich nog altijd met 
moeite een weg banen naar wettelijke 
emancipatie van vrouwen en meisjes en 
naar gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en 
politieke en economische 

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en de rechten van 
vrouwen en meisjes; benadrukt dat er 
weliswaar vooruitgang is geboekt, maar dat 
vrouwen en meisjes nog altijd het 
slachtoffer worden van discriminatie en 
geweld; beklemtoont dat de meeste 
samenlevingen zich nog altijd met moeite 
een weg banen naar wettelijke emancipatie 
van vrouwen en meisjes en naar gelijke 
toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, 
fatsoenlijk werk en politieke en 
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vertegenwoordiging; economische vertegenwoordiging; 
verklaart ernstig verontrust te zijn over de 
wijdverspreide en aanhoudende aanvallen 
op de vrouwenrechten en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, en 
over wetgeving in vele delen van de wereld 
waarmee deze rechten worden beperkt, 
ook in de EU-lidstaten;

Or. en

Amendement 138
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten; 
benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 
geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie en geweld; beklemtoont dat 
veel samenlevingen zich nog altijd met 
moeite een weg banen naar wettelijke 
emancipatie van vrouwen en meisjes en 
naar gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en 
politieke en economische 
vertegenwoordiging;

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten; 
benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 
geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie en geweld; beklemtoont dat 
de meeste samenlevingen zich nog altijd 
met moeite een weg banen naar wettelijke 
emancipatie van vrouwen en meisjes en 
naar gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en 
gelijke beloning alsook politieke en 
economische vertegenwoordiging; 
verklaart verontrust te zijn over de 
aanhoudende aanvallen op de 
vrouwenrechten en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, en 
over wetgeving in vele delen van de wereld 
waarmee deze rechten worden beperkt, 
ook in de EU;

Or. en

Amendement 139
Miguel Urbán Crespo
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten; 
benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 
geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie en geweld; beklemtoont dat 
veel samenlevingen zich nog altijd met 
moeite een weg banen naar wettelijke 
emancipatie van vrouwen en meisjes en 
naar gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en 
politieke en economische 
vertegenwoordiging;

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten; 
benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 
geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie en geweld; beklemtoont dat 
de meeste samenlevingen zich nog altijd 
met moeite een weg banen naar wettelijke 
emancipatie van vrouwen en meisjes en 
naar gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en 
politieke en economische 
vertegenwoordiging; verklaart verontrust 
te zijn over de aanhoudende aanvallen op 
de vrouwenrechten en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, en 
over wetgeving in vele delen van de wereld 
waarmee deze rechten worden beperkt, 
ook in de EU;

Or. en

Amendement 140
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten; 
benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 
geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie en geweld; beklemtoont dat 
veel samenlevingen zich nog altijd met 
moeite een weg banen naar wettelijke 
emancipatie van vrouwen en meisjes en 

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten; 
benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 
geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie en geweld; beklemtoont dat 
veel samenlevingen zich nog altijd met 
moeite een weg banen naar wettelijke 
emancipatie van vrouwen en meisjes en 
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naar gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en 
politieke en economische 
vertegenwoordiging;

naar gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en 
politieke en economische 
vertegenwoordiging; wijst er onder meer 
op dat VGV tot de meest gruwelijke 
schendingen van de mensenrechten 
behoort; is ingenomen met het Spotlight-
initiatief inzake het uitbannen van geweld 
tegen vrouwen dat is gelanceerd door de 
Europese Commissie en vraagt om 
versterking ervan;

Or. en

Amendement 141
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten; 
benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 
geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie en geweld; beklemtoont dat 
veel samenlevingen zich nog altijd met 
moeite een weg banen naar wettelijke 
emancipatie van vrouwen en meisjes en 
naar gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en 
politieke en economische 
vertegenwoordiging;

6. onderstreept het belang van de 
wereldwijde bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten; 
benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is 
geboekt, maar dat vrouwen en meisjes nog 
altijd het slachtoffer worden van 
discriminatie en geweld; beklemtoont dat 
veel samenlevingen zich nog altijd met 
moeite een weg banen naar wettelijke 
emancipatie van vrouwen en meisjes en 
naar gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en 
politieke en economische 
vertegenwoordiging; wijst er onder meer 
op dat vrouwelijke genitale verminking en 
kinderhuwelijken tot de meest 
wijdverspreide en stelselmatige 
schendingen van de mensenrechten 
behoren;

Or. en
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Amendement 142
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de eerbiediging en de 
bevordering van de rechten van het kind, 
de strijd tegen alle vormen van misbruik, 
verwaarlozing, handel en uitbuiting van 
kinderen (waaronder het inzetten van 
kindsoldaten in gewapende conflicten), en 
de toegang tot zorg en onderwijs van 
essentieel belang zijn voor de toekomst van 
de mensheid;

7. wijst erop dat de eerbiediging en de 
bevordering van de rechten van het kind, 
de strijd tegen alle vormen van misbruik, 
verwaarlozing, handel en uitbuiting van 
kinderen (waaronder gedwongen 
huwelijken en het werven of inzetten van 
kindsoldaten in gewapende conflicten), en 
de toegang tot zorg en onderwijs van 
essentieel belang zijn voor de toekomst van 
de mensheid; steunt in dit verband de 
instrumenten voor toezicht en 
verslaglegging die zijn vastgesteld bij 
resolutie 1612 van de VN-Veiligheidsraad 
over kinderen en gewapende conflicten, 
waaronder de versterking van de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid met 
betrekking tot de opstelling van de 
jaarlijkse lijst van schenders van de 
rechten van het kind, zonder politieke 
inmenging;

Or. en

Amendement 143
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de eerbiediging en de 
bevordering van de rechten van het kind, 
de strijd tegen alle vormen van misbruik, 
verwaarlozing, handel en uitbuiting van 
kinderen (waaronder het inzetten van 
kindsoldaten in gewapende conflicten), en 
de toegang tot zorg en onderwijs van 
essentieel belang zijn voor de toekomst van 

7. wijst erop dat de eerbiediging en de 
bevordering van de rechten van het kind, 
de strijd tegen alle vormen van misbruik, 
verwaarlozing, handel en uitbuiting van 
kinderen (waaronder het werven of inzetten 
van kindsoldaten in gewapende conflicten), 
en de toegang tot zorg en onderwijs van 
essentieel belang zijn voor de toekomst van 
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de mensheid; de mensheid;

Or. en

Amendement 144
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de eerbiediging en de 
bevordering van de rechten van het kind, 
de strijd tegen alle vormen van misbruik, 
verwaarlozing, handel en uitbuiting van 
kinderen (waaronder het inzetten van 
kindsoldaten in gewapende conflicten), en 
de toegang tot zorg en onderwijs van 
essentieel belang zijn voor de toekomst van 
de mensheid;

7. wijst erop dat de eerbiediging en de 
bevordering van de rechten van het kind, 
de strijd tegen alle vormen van misbruik, 
verwaarlozing, mishandeling, handel en 
uitbuiting van kinderen (waaronder het 
inzetten van kindsoldaten in gewapende 
conflicten), en de toegang tot zorg en 
onderwijs van essentieel belang zijn voor 
de toekomst van de mensheid;

Or. en

Amendement 145
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, 
Tanja Fajon, Mounir Satouri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de eerbiediging en de 
bevordering van de rechten van het kind, 
de strijd tegen alle vormen van misbruik, 
verwaarlozing, handel en uitbuiting van 
kinderen (waaronder het inzetten van 
kindsoldaten in gewapende conflicten), en 
de toegang tot zorg en onderwijs van 
essentieel belang zijn voor de toekomst van 
de mensheid;

7. wijst erop dat de eerbiediging en de 
bevordering van de rechten van het kind, 
de strijd tegen alle vormen van misbruik, 
verwaarlozing, mishandeling, handel en 
uitbuiting van kinderen (waaronder het 
inzetten van kindsoldaten in gewapende 
conflicten), en de toegang tot zorg en 
onderwijs van essentieel belang zijn voor 
de toekomst van de mensheid;

Or. en
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Amendement 146
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de eerbiediging en de 
bevordering van de rechten van het kind, 
de strijd tegen alle vormen van misbruik, 
verwaarlozing, handel en uitbuiting van 
kinderen (waaronder het inzetten van 
kindsoldaten in gewapende conflicten), en 
de toegang tot zorg en onderwijs van 
essentieel belang zijn voor de toekomst van 
de mensheid;

7. wijst erop dat de eerbiediging en de 
bevordering van de rechten van het kind, 
de strijd tegen alle vormen van misbruik, 
verwaarlozing, mishandeling, handel en 
uitbuiting van kinderen (waaronder het 
inzetten van kindsoldaten in gewapende 
conflicten), en de toegang tot zorg en 
onderwijs van essentieel belang zijn voor 
de toekomst van de mensheid;

Or. en

Amendement 147
Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
bijzondere behoeften van personen met een 
handicap; roept de EU op de bestrijding 
van discriminatie van mensen met een 
handicap op te nemen in haar externe 
optreden en in haar beleid op het gebied 
van ontwikkelingshulp;

8. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
specifieke behoeften van personen met een 
handicap; roept de EU op de bestrijding 
van discriminatie van mensen met een 
handicap op te nemen in haar externe 
optreden en in haar beleid op het gebied 
van ontwikkelingshulp;

Or. en

Amendement 148
Janina Ochojska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
bijzondere behoeften van personen met een 
handicap; roept de EU op de bestrijding 
van discriminatie van mensen met een 
handicap op te nemen in haar externe 
optreden en in haar beleid op het gebied 
van ontwikkelingshulp;

8. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
bijzondere behoeften van personen met een 
handicap; roept de EU op de bestrijding 
van discriminatie van mensen met een 
handicap op te nemen in haar externe 
optreden en in haar beleid op het gebied 
van ontwikkelingshulp, evenals de strijd 
voor gelijke toegang tot de arbeidsmarkt 
en voor toegang tot onderwijs en 
opleiding, en oplossingen te bevorderen 
die het voor personen met een handicap 
makkelijker maken om aan de 
samenleving deel te nemen;

Or. pl

Amendement 149
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, seksuele 
gerichtheid of leeftijd, 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;

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, geslacht, 
geslachtskenmerken, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit of leeftijd, 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;

Or. en
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Amendement 150
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, seksuele 
gerichtheid of leeftijd, 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;

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, geslacht, 
genderidentiteit, seksuele gerichtheid of 
leeftijd, 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;

Or. en

Amendement 151
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, seksuele 
gerichtheid of leeftijd, 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;

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, geslacht, seksuele 
gerichtheid, genderidentiteit of leeftijd, 
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;

Or. en
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Amendement 152
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, seksuele 
gerichtheid of leeftijd, 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;

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, geslacht, seksuele 
gerichtheid, genderidentiteit of leeftijd, 
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;

Or. en

Amendement 153
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, seksuele 
gerichtheid of leeftijd, 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;

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, seksuele 
gerichtheid genderidentiteit, 
geslachtskenmerken of leeftijd, 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;

Or. en



AM\1191183NL.docx 83/130 PE642.943v01-00

NL

Amendement 154
Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, 
Mounir Satouri, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, seksuele 
gerichtheid of leeftijd, 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;

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, seksuele 
gerichtheid genderidentiteit, 
geslachtskenmerken of leeftijd, 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;

Or. en

Amendement 155
Janina Ochojska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, seksuele 
gerichtheid of leeftijd, 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;

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, geslacht, seksuele 
gerichtheid of leeftijd, 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, en dat 
statelijke en niet-statelijke actoren 
verzuimen om te reageren en om de 
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agressors ter verantwoording te roepen;

Or. pl

Amendement 156
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, seksuele 
gerichtheid of leeftijd, 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;

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, geslacht, seksuele 
gerichtheid of leeftijd, 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;

Or. en

Amendement 157
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, seksuele 
gerichtheid of leeftijd, 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 

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, gender of leeftijd, 
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;
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intoleranter en hatelijker worden;

Or. en

Amendement 158
Andrius Kubilius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, seksuele 
gerichtheid of leeftijd, 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;

9. vestigt de aandacht op vervolging 
en discriminatie op grond van etnische of 
nationale afkomst, sociale klasse, kaste, 
geloofsovertuiging, taal, seksuele 
gerichtheid of leeftijd, 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;

Or. en

Amendement 159
Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 ruim 70 miljoen 
bedroeg, waarvan 26 miljoen 
vluchtelingen3; is van mening dat 
oorlogen, conflicten, politieke 
onderdrukking, armoede en 
voedselonzekerheid, ongelijke 
voorwaarden voor economische 
ontwikkeling, alsook de nadelige gevolgen 
die de klimaatverandering in het bijzonder 
voor de armste landen ter wereld met zich 

10. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 ruim 70 miljoen 
bedroeg, waarvan 26 miljoen 
vluchtelingen3, 41 miljoen intern 
ontheemden en 3,5 miljoen 
asielzoekers[1], naast 12 miljoen 
staatlozen wereldwijd; 
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meebrengt, het risico op nieuwe conflicten 
en verdere gedwongen ontheemding in de 
hand werken;
__________________ __________________
3 UNHCR – Global Trends 2018 report 
(19 juni 2019).

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

Or. en

Amendement 160
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 ruim 70 miljoen 
bedroeg, waarvan 26 miljoen 
vluchtelingen3; is van mening dat oorlogen, 
conflicten, politieke onderdrukking, 
armoede en voedselonzekerheid, ongelijke 
voorwaarden voor economische 
ontwikkeling, alsook de nadelige gevolgen 
die de klimaatverandering in het bijzonder 
voor de armste landen ter wereld met zich 
meebrengt, het risico op nieuwe conflicten 
en verdere gedwongen ontheemding in de 
hand werken;

10. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 ruim 70 miljoen 
bedroeg, waarvan 26 miljoen 
vluchtelingen3, 41 miljoen intern 
ontheemden en 3,5 miljoen asielzoekers, 
naast 12 miljoen staatlozen wereldwijd; is 
van mening dat de oorzaken van 
ontheemding – oorlogen, conflicten, 
politieke onderdrukking, vervolging en 
geweld – in kracht zullen toenemen als 
gevolg van ongelijke voorwaarden voor 
economische ontwikkeling, alsook de 
nadelige gevolgen die de 
klimaatverandering in het bijzonder voor 
de armste landen ter wereld met zich 
meebrengt;

__________________ __________________
3 UNHCR – Global Trends 2018 report 
(19 juni 2019).

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

Or. en

Amendement 161
Isabel Santos, Andrea Cozzolino
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 ruim 70 miljoen 
bedroeg, waarvan 26 miljoen 
vluchtelingen3; is van mening dat oorlogen, 
conflicten, politieke onderdrukking, 
armoede en voedselonzekerheid, ongelijke 
voorwaarden voor economische 
ontwikkeling, alsook de nadelige gevolgen 
die de klimaatverandering in het bijzonder 
voor de armste landen ter wereld met zich 
meebrengt, het risico op nieuwe conflicten 
en verdere gedwongen ontheemding in de 
hand werken;

10. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 ruim 70 miljoen 
bedroeg, waarvan 26 miljoen 
vluchtelingen, 41 miljoen intern 
ontheemden en 3,5 miljoen asielzoekers, 
naast 12 miljoen staatlozen wereldwijd; is 
van mening dat de oorzaken van 
ontheemding – oorlogen, conflicten, 
politieke onderdrukking, vervolging en 
geweld – in kracht zullen toenemen als 
gevolg van ongelijke voorwaarden voor 
economische ontwikkeling, alsook de 
nadelige gevolgen die de 
klimaatverandering in het bijzonder voor 
de armste landen ter wereld met zich 
meebrengt;

__________________ __________________
3 UNHCR – Global Trends 2018 report 
(19 juni 2019).

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

Or. en

Amendement 162
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 ruim 70 miljoen 
bedroeg, waarvan 26 miljoen 
vluchtelingen3; is van mening dat oorlogen, 
conflicten, politieke onderdrukking, 
armoede en voedselonzekerheid, ongelijke 
voorwaarden voor economische 
ontwikkeling, alsook de nadelige gevolgen 
die de klimaatverandering in het bijzonder 
voor de armste landen ter wereld met zich 
meebrengt, het risico op nieuwe conflicten 

10. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 ruim 70 miljoen 
bedroeg, waarvan 26 miljoen 
vluchtelingen3; is van mening dat oorlogen, 
islamitisch terrorisme, conflicten, politieke 
onderdrukking, armoede en 
voedselonzekerheid, ongelijke 
voorwaarden voor economische 
ontwikkeling, alsook de nadelige gevolgen 
die de klimaatverandering in het bijzonder 
voor de armste landen ter wereld met zich 
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en verdere gedwongen ontheemding in de 
hand werken;

meebrengt, het risico op nieuwe conflicten 
en verdere gedwongen ontheemding in de 
hand werken;

__________________ __________________
3 UNHCR – Global Trends 2018 report 
(19 juni 2019).

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

Or. en

Amendement 163
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 ruim 70 miljoen 
bedroeg, waarvan 26 miljoen 
vluchtelingen3; is van mening dat oorlogen, 
conflicten, politieke onderdrukking, 
armoede en voedselonzekerheid, ongelijke 
voorwaarden voor economische 
ontwikkeling, alsook de nadelige gevolgen 
die de klimaatverandering in het bijzonder 
voor de armste landen ter wereld met zich 
meebrengt, het risico op nieuwe conflicten 
en verdere gedwongen ontheemding in de 
hand werken;

10. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 ruim 70 miljoen 
bedroeg, waarvan 26 miljoen 
vluchtelingen3; is van mening dat oorlogen, 
conflicten, politieke onderdrukking, 
vervolging op grond van godsdienst of 
overtuiging, armoede en 
voedselonzekerheid, ongelijke 
voorwaarden voor economische 
ontwikkeling, alsook de nadelige gevolgen 
die de klimaatverandering in het bijzonder 
voor de armste landen ter wereld met zich 
meebrengt, het risico op nieuwe conflicten 
en verdere gedwongen ontheemding in de 
hand werken;

__________________ __________________
3 UNHCR – Global Trends 2018 report 
(19 juni 2019).

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

Or. en

Amendement 164
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 ruim 70 miljoen 
bedroeg, waarvan 26 miljoen 
vluchtelingen3; is van mening dat oorlogen, 
conflicten, politieke onderdrukking, 
armoede en voedselonzekerheid, ongelijke 
voorwaarden voor economische 
ontwikkeling, alsook de nadelige gevolgen 
die de klimaatverandering in het bijzonder 
voor de armste landen ter wereld met zich 
meebrengt, het risico op nieuwe conflicten 
en verdere gedwongen ontheemding in de 
hand werken;

10. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 ruim 70 miljoen 
bedroeg, waarvan 26 miljoen 
vluchtelingen3; is van mening dat oorlogen, 
conflicten, politieke onderdrukking, 
vervolging op grond van godsdienst of 
overtuiging, armoede en 
voedselonzekerheid, ongelijke 
voorwaarden voor economische 
ontwikkeling, alsook de nadelige gevolgen 
die de klimaatverandering in het bijzonder 
voor de armste landen ter wereld met zich 
meebrengt, het risico op nieuwe conflicten 
en verdere gedwongen ontheemding in de 
hand werken;

__________________ __________________
3 UNHCR – Global Trends 2018 report 
(19 juni 2019).

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

Or. en

Amendement 165
Janina Ochojska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 70 miljoen bedroeg, 
waarvan 26 miljoen3 vluchtelingen; is van 
mening dat oorlogen, conflicten, politieke 
onderdrukking, armoede en 
voedselonzekerheid, ongelijke 
voorwaarden voor economische 
ontwikkeling, alsook de nadelige gevolgen 
die de klimaatverandering in het bijzonder 
voor de armste landen ter wereld met zich 
meebrengt, het risico op nieuwe conflicten 
en verdere gedwongen ontheemding in de 

10. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 70 miljoen bedroeg, 
waarvan 26 miljoen3 vluchtelingen; is van 
mening dat oorlogen, conflicten, politieke 
onderdrukking, armoede en voedsel- en 
wateronzekerheid, ongelijke voorwaarden 
voor economische ontwikkeling, alsook de 
nadelige gevolgen die de 
klimaatverandering in het bijzonder voor 
de armste landen ter wereld met zich 
meebrengt, het risico op nieuwe conflicten 
en verdere gedwongen ontheemding in de 
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hand werken; hand werken;

__________________ __________________
3 UNHCR – Global Trends 2018 report (19 
juni 2019).

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

Or. pl

Amendement 166
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 ruim 70 miljoen 
bedroeg, waarvan 26 miljoen 
vluchtelingen3; is van mening dat oorlogen, 
conflicten, politieke onderdrukking, 
armoede en voedselonzekerheid, ongelijke 
voorwaarden voor economische 
ontwikkeling, alsook de nadelige gevolgen 
die de klimaatverandering in het bijzonder 
voor de armste landen ter wereld met zich 
meebrengt, het risico op nieuwe conflicten 
en verdere gedwongen ontheemding in de 
hand werken;

10. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 ruim 70 miljoen 
bedroeg, waarvan 26 miljoen 
vluchtelingen3; is van mening dat oorlogen, 
conflicten, politieke onderdrukking, 
armoede en voedselonzekerheid, ongelijke 
voorwaarden voor economische 
ontwikkeling, alsook de nadelige gevolgen 
die de klimaatverandering in het bijzonder 
voor de armste landen ter wereld met zich 
meebrengt, het risico op nieuwe conflicten 
en verdere gedwongen ontheemding in de 
hand werken; dringt er bij de EU op aan 
ernaar te streven om de gevolgen van de 
klimaatverandering te bestrijden, onder 
meer door doeltreffende en duurzame 
beleidsmaatregelen in te voeren en te 
voldoen aan de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs; beklemtoont 
dat biodiversiteit en mensenrechten 
onderling verbonden en afhankelijk zijn 
en wijst op de 
mensenrechtenverplichtingen van de 
staten om de biodiversiteit te beschermen 
waarvan die rechten afhankelijk zijn, 
onder meer door ervoor te zorgen dat 
burgers betrokken worden bij 
besluitvorming over de biodiversiteit en 
dat zij toegang hebben tot doeltreffende 
hulpmiddelen wanneer sprake is van 
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verlies en afbrokkeling van de 
biodiversiteit; steunt de recente 
normatieve inspanningen op 
internationaal niveau ten aanzien van 
milieucriminaliteit;

__________________ __________________
3 UNHCR – Global Trends 2018 report 
(19 juni 2019).

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

Or. en

Amendement 167
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat het aantal gedwongen 
ontheemden in 2018 ruim 70 miljoen 
bedroeg, waarvan 26 miljoen 
vluchtelingen, 41 miljoen intern 
ontheemden en 3,5 miljoen asielzoekers, 
naast 12 miljoen staatlozen wereldwijd; is 
van mening dat de oorzaken van 
ontheemding – oorlogen, conflicten, 
politieke onderdrukking, vervolging en 
geweld – in kracht zullen toenemen als 
gevolg van ongelijke voorwaarden voor 
economische ontwikkeling, alsook de 
nadelige gevolgen die de 
klimaatverandering in het bijzonder voor 
de armste landen ter wereld met zich 
meebrengt;

Or. en

Amendement 168
Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat oorlogen, 
conflicten, politieke onderdrukking, 
armoede en voedselonzekerheid, ongelijke 
voorwaarden voor economische 
ontwikkeling, alsook de nadelige gevolgen 
die de klimaatverandering – in het 
bijzonder voor de armste landen ter 
wereld – met zich meebrengt, het risico op 
nieuwe conflicten en verdere gedwongen 
ontheemding in de hand werken;

Or. en

Amendement 169
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. beklemtoont de cruciale 
verplichtingen en verantwoordelijkheden 
van staten en andere besluitvormers, 
waaronder bedrijven, om de 
klimaatverandering tegen te gaan, de 
nadelige gevolgen voor de mensenrechten 
te bestrijden en passend beleid te 
bevorderen met inachtneming van de 
verplichtingen op het gebied van de 
mensenrechten; benadrukt dat de 
klimaatverandering de meest 
fundamentele mensenrechten aantast, 
zoals de toegang tot water, natuurlijke 
hulpbronnen en voedsel; is van mening 
dat de strijd tegen de uitbuiting en het 
hamsteren van hulpbronnen een prioriteit 
moet zijn voor de EU en haar lidstaten; 
vestigt met name de aandacht op het 
verband tussen deze uitbuiting van de 
hulpbronnen en de financiering van 
conflicten, oorlogen en geweld, hetzij 
direct, hetzij indirect, mede door toedoen 
van multinationale ondernemingen; 
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erkent dat de gevolgen van de 
klimaatverandering voor het milieu 
kunnen leiden tot een toename in migratie 
en gedwongen ontheemding en benadrukt 
dan ook dat er snel beleidsmaatregelen 
ten uitvoer moeten worden gelegd 
waarmee de gevolgen van de 
klimaatverandering overeenkomstig de 
Overeenkomst van Parijs kunnen worden 
beperkt; acht het derhalve van belang dat 
er op internationaal niveau binnen de VN 
een definitie wordt uitgewerkt van 
"klimaatvluchtelingen" teneinde een 
internationaal rechtskader vast te stellen 
en een gemeenschappelijke benadering te 
volgen om personen te beschermen die 
hun woonplaats noodgedwongen moeten 
verlaten;

Or. en

Amendement 170
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; 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 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; veroordeelt het gebruik 
van legitieme doelen zoals 
terrorismebestrijding, de staatsveiligheid 
en wetshandhaving om dissidenten te 
beteugelen en de vrijheid van 
meningsuiting te beperken, zoals het geval 
is in Rusland, Egypte, China en andere 
landen; 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 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;
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Or. en

Amendement 171
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; 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 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; wijst erop dat de media 
een afspiegeling dienen te zijn van 
pluraliteit, diversiteit en non-
discriminatie; overheidsregulering van de 
omroepen mag de rechten van personen 
die tot een nationale minderheid behoren 
niet beperken, aangezien zij toegang 
moeten hebben tot uitzendingen in hun 
eigen taal; veroordeelt mediapropaganda 
en de verspreiding van onjuiste informatie 
over etnische en nationale 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 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

Or. en

Amendement 172
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme zowel 
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vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; 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 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

online als offline de kern vormen van 
veerkrachtige democratische 
samenlevingen; 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 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda; benadrukt dat het belangrijk 
is om de daadwerkelijke en systematische 
uitvoering van de EU-richtsnoeren inzake 
vrijheid van meningsuiting online en 
offline te verzekeren en de effecten ervan 
regelmatig te monitoren;

Or. en

Amendement 173
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; 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 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; 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 
aanhoudende desinformatiecampagnes en 
vijandige propaganda door toedoen van 
autoritaire staten en niet-
gouvernementele actoren, zoals 
terroristische groeperingen;

Or. en
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Amendement 174
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; 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 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; 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 
haatzaaiende uitspraken, 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

Or. en

Amendement 175
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; 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 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; 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 
haatzaaiende uitspraken, 
desinformatiecampagnes en vijandige 
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propaganda;

Or. en

Amendement 176
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; 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 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; 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 
haatzaaiende uitspraken, 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

Or. en

Amendement 177
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; 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 

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; 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 
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waarborgen worden ingebouwd tegen 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

waarborgen worden ingebouwd tegen 
haatzaaiende uitspraken, 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

Or. en

Amendement 178
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; 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 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; 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 
haatzaaiende uitspraken, 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

Or. en

Amendement 179
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; dringt erop aan dat, door 
op internationaal en EU-niveau een 
rechtskader te ontwikkelen voor de 

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; dringt erop aan dat, door 
op internationaal en EU-niveau een 
rechtskader te ontwikkelen voor de 
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bestrijding van hybride dreigingen, 
waaronder cyber- en 
informatieoorlogvoering, de best mogelijke 
waarborgen worden ingebouwd tegen 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

bestrijding van hybride dreigingen, 
waaronder cyber- en 
informatieoorlogvoering, de best mogelijke 
waarborgen worden ingebouwd tegen 
desinformatiecampagnes, vijandige 
propaganda en radicalisering;

Or. en

Amendement 180
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; 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 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
samenlevingen; dringt erop aan dat, door 
op internationaal niveau een rechtskader te 
ontwikkelen voor de bestrijding van 
hybride dreigingen, waaronder cyber- en 
informatieoorlogvoering, de best mogelijke 
waarborgen worden ingebouwd tegen 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

Or. en

Amendement 181
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 

11. benadrukt dat vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme de kern 
vormen van veerkrachtige democratische 
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samenlevingen; 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 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda;

samenlevingen; 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 
desinformatiecampagnes en vijandige 
propaganda, zonder dat de fundamentele 
rechten in het gedrang komen;

Or. en

Amendement 182
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat de EU zich ertoe 
heeft verbonden mensenrechten en 
democratie centraal te stellen in haar 
betrekkingen met derde landen; benadrukt 
daarom dat de doelstelling om de 
mensenrechten en de democratie 
wereldwijd te bevorderen vereist dat ze 
wordt geïntegreerd in al het EU-beleid met 
een externe dimensie;

12. herinnert eraan dat de EU zich ertoe 
heeft verbonden mensenrechten en 
democratie centraal te stellen in haar 
betrekkingen met derde landen; benadrukt 
daarom dat de doelstelling om de 
mensenrechten en de democratie 
wereldwijd te bevorderen vereist dat ze 
wordt geïntegreerd in al het EU-beleid met 
een externe dimensie; roept de EU op in 
het bijzonder toe te zien op de beoordeling 
en preventie van schendingen in verband 
met de eigen beleidsmaatregelen, 
projecten en financiering van de Unie in 
derde landen, onder meer door een 
klachtenmechanisme in te voeren voor 
personen of groepen wier rechten zouden 
zijn geschonden door EU-activiteiten in 
deze landen;

Or. en

Amendement 183
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat de EU zich ertoe 
heeft verbonden mensenrechten en 
democratie centraal te stellen in haar 
betrekkingen met derde landen; benadrukt 
daarom dat de doelstelling om de 
mensenrechten en de democratie 
wereldwijd te bevorderen vereist dat ze 
wordt geïntegreerd in al het EU-beleid met 
een externe dimensie;

12. herinnert eraan dat de EU zich ertoe 
heeft verbonden mensenrechten en 
democratie centraal te stellen in haar 
betrekkingen met derde landen; benadrukt 
daarom dat de doelstelling om de 
mensenrechten en de democratie 
wereldwijd te bevorderen vereist dat ze 
wordt geïntegreerd in al het EU-beleid met 
een externe dimensie; beklemtoont dat de 
EU om die reden maatregelen dient in te 
voeren om ervoor te zorgen dat het 
engagement van de EU autoritaire 
regimes niet onbedoeld sterker maakt;

Or. en

Amendement 184
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat de EU zich ertoe 
heeft verbonden mensenrechten en 
democratie centraal te stellen in haar 
betrekkingen met derde landen; benadrukt 
daarom dat de doelstelling om de 
mensenrechten en de democratie 
wereldwijd te bevorderen vereist dat ze 
wordt geïntegreerd in al het EU-beleid met 
een externe dimensie;

12. herinnert eraan dat de EU zich ertoe 
heeft verbonden mensenrechten en 
democratie centraal te stellen in haar 
betrekkingen met derde landen; benadrukt 
daarom dat de doelstelling om de 
mensenrechten en de democratie 
wereldwijd te bevorderen vereist dat ze 
wordt geïntegreerd in al het EU-beleid met 
een externe dimensie; beklemtoont dat de 
EU om die reden maatregelen dient in te 
voeren om ervoor te zorgen dat het 
engagement van de EU autoritaire 
regimes niet onbedoeld sterker maakt;

Or. en
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Amendement 185
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat de EU zich ertoe 
heeft verbonden mensenrechten en 
democratie centraal te stellen in haar 
betrekkingen met derde landen; benadrukt 
daarom dat de doelstelling om de 
mensenrechten en de democratie 
wereldwijd te bevorderen vereist dat ze 
wordt geïntegreerd in al het EU-beleid met 
een externe dimensie;

12. herinnert eraan dat de EU zich ertoe 
heeft verbonden mensenrechten en 
democratie centraal te stellen in haar 
betrekkingen met derde landen; benadrukt 
daarom dat de doelstelling om de 
mensenrechten en de democratie 
wereldwijd te bevorderen vereist dat ze 
wordt geïntegreerd in al het EU-beleid met 
een externe dimensie; is derhalve 
ingenomen met de conclusies van de Raad 
van 14 oktober 2019 over de 
ondersteuning van de democratie en 
verzoekt de Commissie en de EU-lidstaten 
om een nieuw ambitieus, alomvattend en 
bindend actieplan inzake mensenrechten 
en democratie vast te stellen voor de 
komende jaren; pleit voor een krachtig 
toezichtmechanisme;

Or. en

Amendement 186
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat de EU zich ertoe 
heeft verbonden mensenrechten en 
democratie centraal te stellen in haar 
betrekkingen met derde landen; benadrukt 
daarom dat de doelstelling om de 
mensenrechten en de democratie 
wereldwijd te bevorderen vereist dat ze 
wordt geïntegreerd in al het EU-beleid met 
een externe dimensie;

12. herinnert eraan dat de EU zich ertoe 
heeft verbonden mensenrechten en 
democratie centraal te stellen in haar 
betrekkingen met derde landen; benadrukt 
daarom dat de doelstelling om de 
mensenrechten en de democratie 
wereldwijd te bevorderen vereist dat ze 
wordt geïntegreerd in al het EU-beleid met 
een externe dimensie; wijst op het belang 
van het maatschappelijk middenveld voor 
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flexibele, tijdige en doeltreffende reacties 
jegens regimes die het internationaal 
recht, de mensenrechten en de democratie 
schenden;

Or. en

Amendement 187
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept dat het belangrijk is 
de mensenrechten te bevorderen en te 
integreren in al het externe EU-beleid; 
neemt nota van de werkzaamheden met 
betrekking tot dergelijke belangrijke 
vraagstukken die op dit ogenblik worden 
verricht in het kader van een 
subcommissie in het Parlement; pleit er 
nogmaals voor deze subcommissie op te 
waarderen tot een volwaardige 
commissie;

Or. en

Amendement 188
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie en de EU-
lidstaten een nieuw, ambitieus, 
termijngebonden en bindend actieplan 
inzake mensenrechten en democratie op te 
stellen; de uitvoering en impact daarvan 
dienen te worden beoordeeld aan de hand 
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van een krachtig toezichtmechanisme; 
pleit ervoor dat nieuwe uitdagingen voor 
de mensenrechten, waaronder digitale 
rechten, maar ook belangrijke 
mensenrechtenkwesties die tot dusver 
werden veronachtzaamd, zoals 
milieurechten, de rechten van ouderen, 
sport en mensenrechten, en de rechten 
van migranten, naar behoren worden 
aangepakt in dit toekomstige actieplan; 
benadrukt dat de EU-lidstaten meer 
verantwoordelijkheid voor het actieplan 
moeten nemen en verslag moeten 
uitbrengen over de uitvoering ervan;

Or. en

Amendement 189
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie en de EU-
lidstaten een nieuw, ambitieus, 
alomvattend en bindend actieplan inzake 
mensenrechten en democratie op te stellen 
voor de komende vijf jaar; de uitvoering 
en impact daarvan dienen te worden 
beoordeeld aan de hand van een krachtig 
toezichtmechanisme;

Or. en

Amendement 190
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie en de EU-
lidstaten een nieuw, ambitieus, 
alomvattend en bindend actieplan inzake 
mensenrechten en democratie op te stellen 
voor de komende vijf jaar; de uitvoering 
en impact daarvan dienen te worden 
beoordeeld aan de hand van een krachtig 
toezichtmechanisme;

Or. en

Amendement 191
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie en de EU-
lidstaten een nieuw, ambitieus, 
alomvattend en bindend actieplan inzake 
mensenrechten en democratie op te stellen 
voor de komende vijf jaar; de uitvoering 
en impact daarvan dienen te worden 
beoordeeld aan de hand van een krachtig 
toezichtmechanisme;

Or. en

Amendement 192
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. wijst op het belang van zijn 
resoluties over 
mensenrechtenschendingen, de 
democratie en de rechtsstaat (die 
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spoedresoluties worden genoemd, 
overeenkomstig artikel 144, voorheen 
artikel 135, van zijn Reglement); 
benadrukt de wettelijke 
aanknopingspunten en de zeer grote 
zichtbaarheid die dit instrument de EU 
biedt in de strijd voor de mensenrechten; 
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; verzoekt de EDEO en de 
EU-lidstaten de zichtbaarheid te vergroten 
van de mensenrechtenschendingen die in 
de spoedresoluties van het Parlement aan 
de orde worden gesteld; herhaalt zijn 
standpunt dat dit instrument verder kan 
worden uitgebouwd om de mensenrechten 
en de democratie te versterken door meer 
tijdige beschouwingen, gerichtheid en 
doeltreffendheid;

Or. en

Amendement 193
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. dringt er met klem op aan dat de 
Commissie nauwer samenwerkt met de 
Subcommissie mensenrechten van het 
Parlement om ervoor te zorgen dat deze 
een actieve bijdrage kan leveren aan het 
nieuwe EU-actieplan inzake 
mensenrechten en democratie;

Or. en

Amendement 194
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
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Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de EDEO en de 
Commissie de Subcommissie 
mensenrechten van het Parlement te 
informeren en te raadplegen en er nauw 
mee samen te werken bij het herzien en/of 
vaststellen van EU-beleidsdocumenten 
voor de uitvoering van en het toezicht op 
het buitenlandse mensenrechtenbeleid 
van de EU;

Or. en

Amendement 195
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat handel en 
mensenrechten elkaar versterken en dat 
het bedrijfsleven een belangrijke rol heeft 
te vervullen waar het gaat om het bieden 
van positieve prikkels ter bevordering van 
mensenrechten, democratie en 
verantwoord ondernemerschap; wijst de 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) nogmaals op de 
noodzaak om doeltreffend gebruik te 
maken van mensenrechtenclausules in 
internationale overeenkomsten, op basis 
van de politieke dialoog, regelmatige 
evaluatie van de voortgang en lancering 
van een raadplegingsprocedure indien een 
van de partijen daarom verzoekt; dringt aan 
op de instelling van degelijke 
mechanismen voor de uitvoering en 
monitoring van mensenrechtenclausules, 
waarbij het Parlement, lokale organisaties 

13. wijst de Commissie en de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO) 
nogmaals op de noodzaak om doeltreffend 
gebruik te maken van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten, op basis van de politieke 
dialoog, regelmatige evaluatie van de 
voortgang en lancering van een 
raadplegingsprocedure indien een van de 
partijen daarom verzoekt; dringt aan op de 
instelling van degelijke mechanismen voor 
de uitvoering en monitoring van 
mensenrechtenclausules, waarbij het 
Parlement, lokale organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en relevante 
internationale organisaties worden 
betrokken, en van een klachtenmechanisme 
voor groepen burgers en belanghebbenden 
die het slachtoffer zijn geworden van 
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uit het maatschappelijk middenveld en 
relevante internationale organisaties 
worden betrokken, en van een 
klachtenmechanisme voor groepen burgers 
en belanghebbenden die het slachtoffer zijn 
geworden van mensenrechtenschendingen;

mensenrechtenschendingen;

Or. en

Amendement 196
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat handel en 
mensenrechten elkaar versterken en dat 
het bedrijfsleven een belangrijke rol heeft 
te vervullen waar het gaat om het bieden 
van positieve prikkels ter bevordering van 
mensenrechten, democratie en verantwoord 
ondernemerschap; wijst de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) nogmaals op de noodzaak om 
doeltreffend gebruik te maken van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten, op basis van de politieke 
dialoog, regelmatige evaluatie van de 
voortgang en lancering van een 
raadplegingsprocedure indien een van de 
partijen daarom verzoekt; dringt aan op de 
instelling van degelijke mechanismen voor 
de uitvoering en monitoring van 
mensenrechtenclausules, waarbij het 
Parlement, lokale organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en relevante 
internationale organisaties worden 
betrokken, en van een klachtenmechanisme 
voor groepen burgers en belanghebbenden 
die het slachtoffer zijn geworden van 
mensenrechtenschendingen;

13. wijst erop dat zakelijke activiteiten 
niet ten koste mogen gaan van de 
uitoefening van de mensenrechten en dat 
het bedrijfsleven een belangrijke rol heeft 
te vervullen waar het gaat om het bieden 
van positieve prikkels ter bevordering van 
mensenrechten, democratie en verantwoord 
ondernemerschap; wijst de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) nogmaals op de noodzaak om 
doeltreffend gebruik te maken van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten, op basis van de politieke 
dialoog, regelmatige evaluatie van de 
voortgang en lancering van een 
raadplegingsprocedure indien een van de 
partijen daarom verzoekt; dringt aan op de 
instelling van degelijke mechanismen voor 
de uitvoering en monitoring van 
mensenrechtenclausules, onder meer door 
middel van meetbare benchmarks, waarbij 
het Parlement, lokale organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en relevante 
internationale organisaties worden 
betrokken, en van een klachtenmechanisme 
voor groepen burgers en belanghebbenden 
die het slachtoffer zijn geworden van 
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mensenrechtenschendingen;

Or. en

Amendement 197
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat handel en 
mensenrechten elkaar versterken en dat het 
bedrijfsleven een belangrijke rol heeft te 
vervullen waar het gaat om het bieden van 
positieve prikkels ter bevordering van 
mensenrechten, democratie en 
verantwoord ondernemerschap; wijst de 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) nogmaals op de 
noodzaak om doeltreffend gebruik te 
maken van mensenrechtenclausules in 
internationale overeenkomsten, op basis 
van de politieke dialoog, regelmatige 
evaluatie van de voortgang en lancering 
van een raadplegingsprocedure indien een 
van de partijen daarom verzoekt; dringt aan 
op de instelling van degelijke 
mechanismen voor de uitvoering en 
monitoring van mensenrechtenclausules, 
waarbij het Parlement, lokale organisaties 
uit het maatschappelijk middenveld en 
relevante internationale organisaties 
worden betrokken, en van een 
klachtenmechanisme voor groepen burgers 
en belanghebbenden die het slachtoffer zijn 
geworden van 
mensenrechtenschendingen;

13. wijst erop dat handelsbeleid en 
mensenrechten elkaar moeten versterken 
en dat de EU en haar lidstaten het 
bedrijfsleven zodanig moeten reguleren 
dat alle mogelijke 
mensenrechtenschendingen door 
bedrijven buiten de EU worden 
voorkomen; wijst de Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) nogmaals op de noodzaak om 
doeltreffend gebruik te maken van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten, op basis van de politieke 
dialoog, regelmatige evaluatie van de 
voortgang en lancering van een 
raadplegingsprocedure indien een van de 
partijen daarom verzoekt; dringt aan op de 
instelling van degelijke mechanismen voor 
de uitvoering en monitoring van 
mensenrechtenclausules, waarbij het 
Parlement, lokale organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en relevante 
internationale organisaties worden 
betrokken, en van een doeltreffend en 
onafhankelijk klachtenmechanisme voor 
groepen burgers en belanghebbenden die 
het slachtoffer zijn geworden van 
overeenkomsten of schendingen op het 
gebied van handel en investeringen;

Or. en
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Amendement 198
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat handel en 
mensenrechten elkaar versterken en dat het 
bedrijfsleven een belangrijke rol heeft te 
vervullen waar het gaat om het bieden van 
positieve prikkels ter bevordering van 
mensenrechten, democratie en verantwoord 
ondernemerschap; wijst de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) nogmaals op de noodzaak om 
doeltreffend gebruik te maken van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten, op basis van de politieke 
dialoog, regelmatige evaluatie van de 
voortgang en lancering van een 
raadplegingsprocedure indien een van de 
partijen daarom verzoekt; dringt aan op de 
instelling van degelijke mechanismen voor 
de uitvoering en monitoring van 
mensenrechtenclausules, waarbij het 
Parlement, lokale organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en relevante 
internationale organisaties worden 
betrokken, en van een klachtenmechanisme 
voor groepen burgers en belanghebbenden 
die het slachtoffer zijn geworden van 
mensenrechtenschendingen;

13. wijst erop dat handel en 
mensenrechten elkaar kunnen en moeten 
versterken en dat het bedrijfsleven een 
belangrijke rol heeft te vervullen waar het 
gaat om het bieden van positieve prikkels 
ter bevordering van mensenrechten, 
democratie en verantwoord 
ondernemerschap; wijst de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) nogmaals op de noodzaak om 
doeltreffend gebruik te maken van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten, op basis van de politieke 
dialoog, regelmatige evaluatie van de 
voortgang en lancering van een 
raadplegingsprocedure indien een van de 
partijen daarom verzoekt; dringt aan op de 
instelling van degelijke mechanismen voor 
de uitvoering en monitoring van 
mensenrechtenclausules, waarbij het 
Parlement, lokale organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en relevante 
internationale organisaties worden 
betrokken, en van een klachtenmechanisme 
voor groepen burgers en belanghebbenden 
die het slachtoffer zijn geworden van 
mensenrechtenschendingen;

Or. en

Amendement 199
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat handel en 13. wijst erop dat handel en 
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mensenrechten elkaar versterken en dat het 
bedrijfsleven een belangrijke rol heeft te 
vervullen waar het gaat om het bieden van 
positieve prikkels ter bevordering van 
mensenrechten, democratie en verantwoord 
ondernemerschap; wijst de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) nogmaals op de noodzaak om 
doeltreffend gebruik te maken van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten, op basis van de politieke 
dialoog, regelmatige evaluatie van de 
voortgang en lancering van een 
raadplegingsprocedure indien een van de 
partijen daarom verzoekt; dringt aan op de 
instelling van degelijke mechanismen voor 
de uitvoering en monitoring van 
mensenrechtenclausules, waarbij het 
Parlement, lokale organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en relevante 
internationale organisaties worden 
betrokken, en van een klachtenmechanisme 
voor groepen burgers en belanghebbenden 
die het slachtoffer zijn geworden van 
mensenrechtenschendingen;

mensenrechten elkaar weliswaar 
versterken, maar dat, hoewel het 
bedrijfsleven een belangrijke rol heeft te 
vervullen, alleen natiestaten bij machte 
zijn om positieve prikkels te bieden ter 
bevordering van mensenrechten, 
democratie en verantwoord 
ondernemerschap; wijst de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) nogmaals op de noodzaak om 
doeltreffend gebruik te maken van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten, op basis van de politieke 
dialoog, regelmatige evaluatie van de 
voortgang en lancering van een 
raadplegingsprocedure indien een van de 
partijen daarom verzoekt; dringt aan op de 
instelling van degelijke mechanismen voor 
de uitvoering en monitoring van 
mensenrechtenclausules, waarbij het 
Parlement, lokale organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en relevante 
internationale organisaties worden 
betrokken, en van een klachtenmechanisme 
voor groepen burgers en belanghebbenden 
die het slachtoffer zijn geworden van 
mensenrechtenschendingen;

Or. en

Amendement 200
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat handel en 
mensenrechten elkaar versterken en dat het 
bedrijfsleven een belangrijke rol heeft te 
vervullen waar het gaat om het bieden van 
positieve prikkels ter bevordering van 
mensenrechten, democratie en verantwoord 
ondernemerschap; wijst de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) nogmaals op de noodzaak om 

13. wijst erop dat handel en 
mensenrechten elkaar versterken en dat het 
bedrijfsleven een belangrijke rol heeft te 
vervullen waar het gaat om het bieden van 
positieve prikkels ter bevordering van 
mensenrechten, democratie en verantwoord 
ondernemerschap; dringt bij de Commissie 
en de Europese Dienst voor extern 
optreden (EDEO) met klem aan op de 
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doeltreffend gebruik te maken van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten, op basis van de politieke 
dialoog, regelmatige evaluatie van de 
voortgang en lancering van een 
raadplegingsprocedure indien een van de 
partijen daarom verzoekt; dringt aan op de 
instelling van degelijke mechanismen voor 
de uitvoering en monitoring van 
mensenrechtenclausules, waarbij het 
Parlement, lokale organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en relevante 
internationale organisaties worden 
betrokken, en van een klachtenmechanisme 
voor groepen burgers en belanghebbenden 
die het slachtoffer zijn geworden van 
mensenrechtenschendingen;

noodzaak om doeltreffend en verbindend 
gebruik te maken van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten, – niet alleen op basis van 
de politieke dialoog, regelmatige evaluatie 
van de voortgang en lancering van een 
raadplegingsprocedure indien een van de 
partijen daarom verzoekt, maar ook door 
serieuze inspanningen te leveren om een 
doeltreffend en juridisch bindend 
sanctiemechanisme in te voeren voor 
ernstige schendingen van de 
mensenrechten die ondernemingen in het 
kader van hun activiteiten begaan; dringt 
aan op de instelling van degelijke 
mechanismen voor de uitvoering en 
monitoring van mensenrechtenclausules, 
waarbij het Parlement, lokale organisaties 
uit het maatschappelijk middenveld en 
relevante internationale organisaties 
worden betrokken, en van een 
klachtenmechanisme voor groepen burgers 
en belanghebbenden die het slachtoffer zijn 
geworden van mensenrechtenschendingen;

Or. de

Amendement 201
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat handel en 
mensenrechten elkaar versterken en dat het 
bedrijfsleven een belangrijke rol heeft te 
vervullen waar het gaat om het bieden van 
positieve prikkels ter bevordering van 
mensenrechten, democratie en verantwoord 
ondernemerschap; wijst de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) nogmaals op de noodzaak om 
doeltreffend gebruik te maken van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten, op basis van de politieke 

13. wijst erop dat handel en 
mensenrechten elkaar versterken en dat het 
bedrijfsleven een belangrijke rol heeft te 
vervullen waar het gaat om het bieden van 
positieve prikkels ter bevordering van 
mensenrechten, democratie en verantwoord 
ondernemerschap; wijst de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) nogmaals op de noodzaak om 
doeltreffend gebruik te maken van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten, op basis van de politieke 
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dialoog, regelmatige evaluatie van de 
voortgang en lancering van een 
raadplegingsprocedure indien een van de 
partijen daarom verzoekt; dringt aan op de 
instelling van degelijke mechanismen voor 
de uitvoering en monitoring van 
mensenrechtenclausules, waarbij het 
Parlement, lokale organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en relevante 
internationale organisaties worden 
betrokken, en van een klachtenmechanisme 
voor groepen burgers en belanghebbenden 
die het slachtoffer zijn geworden van 
mensenrechtenschendingen;

dialoog, regelmatige evaluatie van de 
voortgang en lancering van een 
raadplegingsprocedure indien een van de 
partijen daarom verzoekt; dringt aan op de 
instelling van afdwingbare mechanismen 
voor de uitvoering en monitoring van 
mensenrechtenclausules die de EU in staat 
stellen om sancties op te leggen aan 
landen die zich schuldig maken aan 
mensenrechtenschendingen, waarbij het 
Parlement, lokale organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en relevante 
internationale organisaties worden 
betrokken, en van een klachtenmechanisme 
voor groepen burgers en belanghebbenden 
die het slachtoffer zijn geworden van 
mensenrechtenschendingen;

Or. en

Amendement 202
Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, 
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat handel en 
mensenrechten elkaar versterken en dat het 
bedrijfsleven een belangrijke rol heeft te 
vervullen waar het gaat om het bieden van 
positieve prikkels ter bevordering van 
mensenrechten, democratie en verantwoord 
ondernemerschap; wijst de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) nogmaals op de noodzaak om 
doeltreffend gebruik te maken van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten, op basis van de politieke 
dialoog, regelmatige evaluatie van de 
voortgang en lancering van een 
raadplegingsprocedure indien een van de 
partijen daarom verzoekt; dringt aan op de 
instelling van degelijke mechanismen voor 

13. wijst erop dat handel en 
mensenrechten elkaar versterken en dat het 
bedrijfsleven een belangrijke rol heeft te 
vervullen waar het gaat om het bieden van 
positieve prikkels ter bevordering van 
mensenrechten, democratie en verantwoord 
ondernemerschap; wijst de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) nogmaals op de noodzaak om 
doeltreffend gebruik te maken van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten, op basis van de politieke 
dialoog, regelmatige evaluatie van de 
voortgang en lancering van een 
raadplegingsprocedure indien een van de 
partijen daarom verzoekt; dringt aan op de 
instelling van degelijke mechanismen voor 
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de uitvoering en monitoring van 
mensenrechtenclausules, waarbij het 
Parlement, lokale organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en relevante 
internationale organisaties worden 
betrokken, en van een klachtenmechanisme 
voor groepen burgers en belanghebbenden 
die het slachtoffer zijn geworden van 
mensenrechtenschendingen;

de uitvoering en monitoring van 
mensenrechtenclausules, waarbij het 
Parlement, landelijke en lokale 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld en relevante internationale 
organisaties worden betrokken, en van een 
klachtenmechanisme voor groepen burgers 
en belanghebbenden die het slachtoffer zijn 
geworden van mensenrechtenschendingen;

Or. en

Amendement 203
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat handel en 
mensenrechten elkaar versterken en dat het 
bedrijfsleven een belangrijke rol heeft te 
vervullen waar het gaat om het bieden van 
positieve prikkels ter bevordering van 
mensenrechten, democratie en verantwoord 
ondernemerschap; wijst de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) nogmaals op de noodzaak om 
doeltreffend gebruik te maken van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten, op basis van de politieke 
dialoog, regelmatige evaluatie van de 
voortgang en lancering van een 
raadplegingsprocedure indien een van de 
partijen daarom verzoekt; dringt aan op de 
instelling van degelijke mechanismen voor 
de uitvoering en monitoring van 
mensenrechtenclausules, waarbij het 
Parlement, lokale organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en relevante 
internationale organisaties worden 
betrokken, en van een klachtenmechanisme 
voor groepen burgers en belanghebbenden 
die het slachtoffer zijn geworden van 
mensenrechtenschendingen;

13. wijst erop dat handel en 
mensenrechten elkaar versterken en dat het 
bedrijfsleven een belangrijke rol heeft te 
vervullen waar het gaat om het bieden van 
positieve prikkels ter bevordering van 
mensenrechten, democratie en verantwoord 
ondernemerschap; wijst de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) nogmaals op de noodzaak om 
doeltreffend gebruik te maken van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten, op basis van de politieke 
dialoog, regelmatige evaluatie van de 
voortgang en lancering van een 
raadplegingsprocedure indien een van de 
partijen daarom verzoekt; dringt aan op de 
instelling van degelijke mechanismen voor 
de uitvoering en monitoring van 
mensenrechtenclausules, waarbij het 
Parlement, organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en relevante 
internationale organisaties worden 
betrokken, en van een klachtenmechanisme 
voor groepen burgers en belanghebbenden 
die het slachtoffer zijn geworden van 
mensenrechtenschendingen;
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Or. en

Amendement 204
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret, Nils Torvalds

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat de klimaatcrisis en 
het massale verlies aan biodiversiteit een 
grote bedreiging vormen voor de 
mensenrechten; wijst erop dat de 
fundamentele mensenrechten, zoals het 
recht op leven, gezondheid, voedsel en 
schoon drinkwater, gevaar lopen als het 
milieu niet gezond is, aangezien de mens 
voor zijn voedsel, geneesmiddelen en 
levensonderhoud afhankelijk is van de 
biodiversiteit; verzoekt de Commissie en 
de EDEO te streven naar een EU-
strategie om het recht op een gezond 
milieu te beschermen door nauw samen te 
werken met derde landen en 
internationale organisaties als de 
UNHCR, die onlangs een gezamenlijke 
strategie heeft gelanceerd met het 
Milieuprogramma van de Verenigde 
Naties (UNEP);

Or. en

Amendement 205
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. vestigt de aandacht op de gevolgen 
voor de mensenrechten van de 
verwoesting van het milieu, niet alleen 
voor de bevolking wier land wordt 
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afgenomen, maar ook met betrekking tot 
het recht op een gezond leefmilieu voor de 
mensheid als geheel; dringt er bij de EU-
instellingen en de lidstaten op aan het 
recht op schone lucht op te nemen in het 
internationale mensenrechtenbeleid van 
hun land;

Or. en

Amendement 206
Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst de Commissie en de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO), in 
het licht van de doelstelling van het 
externe optreden van de EU om de 
democratie, de rechtsstaat, de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
vrede te bevorderen, nogmaals op de 
noodzaak om de Europese hulp aan derde 
landen aan een volledig toezicht en een 
alomvattende verantwoordingsplicht te 
onderwerpen, en benadrukt de reeds in 
maart 2019 door deze kamer 
goedgekeurde eis om de Europese hulp 
onmiddellijk op te schorten in geval van 
een democratische achteruitgang en 
schendingen van de mensenrechten en de 
rechtsstaat;

Or. es

Amendement 207
Andrius Kubilius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst erop dat de uitbreiding van de 
EU het meest effectieve instrument is 
gebleken ter ondersteuning van de 
democratie, de rechtsstaat en de 
mensenrechten, en is daarom van oordeel 
dat toetreding tot de EU mogelijk dient te 
blijven voor landen die zich bij de EU 
willen aansluiten en die naar Europees 
model hervormingen doorvoeren, 
overeenkomstig artikel 49 VEU;

Or. en

Amendement 208
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is voorstander van 
mensenrechtendialogen met derde landen 
en ziet dergelijke dialogen als een 
essentieel instrument voor bilaterale 
inspanningen ter bevordering en 
bescherming van de mensenrechten; vraagt 
de Commissie en de EDEO om, als het 
gaat om de nakoming van verplichtingen 
op het gebied van de mensenrechten en 
daarmee verband houdende zaken in 
dialogen of onderhandelingen op politiek 
and economisch vlak, hun krachten te 
bundelen met de regeringen van derde 
landen, en zodoende de impact van 
mensenrechtendialogen te versterken;

14. is van oordeel dat 
mensenrechtendialogen met derde landen 
een nuttig instrument kunnen zijn voor 
bilaterale inspanningen ter bevordering en 
bescherming van de mensenrechten, op 
voorwaarde dat zij op resultaatgerichte 
wijze worden gevoerd en geregeld worden 
geëvalueerd; wijst erop dat in de EU-
richtsnoeren inzake de 
mensenrechtendialoog een aantal criteria 
worden beschreven voor het aangaan van 
een dialoog, onder meer over de 
bereidheid van de regering om de situatie 
te verbeteren, de inzet van de regering 
voor de mensenrechtenverdragen, de wil 
van de regering om samen te werken met 
de procedures en mechanismen inzake 
mensenrechten van de Verenigde Naties, 
en de houding van de regering tegenover 
de civiele samenleving. is van oordeel dat 
het effect van dergelijke dialogen niet 
altijd in verhouding staat tot de 
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aanzienlijke middelen die daarvoor door 
de EDEO en betrokken EU-delegatie 
worden uitgetrokken; dringt er bij de 
EDEO op aan een regelmatige evaluatie 
uit te voeren van elke dialoog, 
overeenkomstig de EU-richtsnoeren, en 
ervoor te zorgen dat de EU bij het 
uitblijven van tastbare vooruitgang haar 
doelstellingen aanpast of de 
mensenrechtendialoog met het land in 
kwestie opschort; vraagt de Commissie en 
de EDEO om, als het gaat om de nakoming 
van verplichtingen op het gebied van de 
mensenrechten en daarmee verband 
houdende zaken in dialogen of 
onderhandelingen op politiek en 
economisch vlak, hun krachten te bundelen 
met de regeringen van derde landen, en 
zodoende de impact van 
mensenrechtendialogen te versterken, met 
medewerking van lokale en internationale 
maatschappelijke organisaties en andere 
relevante internationale organisaties; 
hamert erop dat het van belang is dat 
afzonderlijke gevallen in het kader van de 
mensenrechtendialoog worden besproken 
en dat er werk wordt gemaakt van een 
passende follow-up en transparantie met 
betrekking tot deze gevallen;

Or. en

Amendement 209
Janina Ochojska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is voorstander van 
mensenrechtendialogen met derde landen 
en ziet dergelijke dialogen als een 
essentieel instrument voor bilaterale 
inspanningen ter bevordering en 
bescherming van de mensenrechten; vraagt 
de Commissie en de EDEO om, als het 

14. is voorstander van 
mensenrechtendialogen met derde landen 
en ziet dergelijke dialogen als een 
essentieel instrument voor bilaterale 
inspanningen ter bevordering en 
bescherming van de mensenrechten; 
beveelt aan om te luisteren naar de zorgen 
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gaat om de nakoming van verplichtingen 
op het gebied van de mensenrechten en 
daarmee verband houdende zaken in 
dialogen of onderhandelingen op politiek 
and economisch vlak, hun krachten te 
bundelen met de regeringen van derde 
landen, en zodoende de impact van 
mensenrechtendialogen te versterken;

die worden geuit over de 
mensenrechtensituatie in die landen en 
om passende maatregelen te nemen om op 
te komen voor de mensenrechten; vraagt 
de Commissie en de EDEO om, als het 
gaat om de nakoming van verplichtingen 
op het gebied van de mensenrechten en 
daarmee verband houdende zaken in 
dialogen of onderhandelingen op politiek 
en economisch vlak, hun krachten te 
bundelen met de regeringen van derde 
landen, en zodoende de impact van 
mensenrechtendialogen te versterken;

Or. pl

Amendement 210
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is voorstander van 
mensenrechtendialogen met derde landen 
en ziet dergelijke dialogen als een 
essentieel instrument voor bilaterale 
inspanningen ter bevordering en 
bescherming van de mensenrechten; vraagt 
de Commissie en de EDEO om, als het 
gaat om de nakoming van verplichtingen 
op het gebied van de mensenrechten en 
daarmee verband houdende zaken in 
dialogen of onderhandelingen op politiek 
and economisch vlak, hun krachten te 
bundelen met de regeringen van derde 
landen, en zodoende de impact van 
mensenrechtendialogen te versterken;

14. is voorstander van 
mensenrechtendialogen met derde landen 
en ziet dergelijke dialogen als een 
essentieel instrument voor bilaterale 
inspanningen ter bevordering en 
bescherming van de mensenrechten; vraagt 
de Commissie en de EDEO om, als het 
gaat om de nakoming van verplichtingen 
op het gebied van de mensenrechten en 
daarmee verband houdende zaken in 
dialogen of onderhandelingen op politiek 
en economisch vlak, hun krachten te 
bundelen met de regeringen van derde 
landen, en zodoende de impact van 
mensenrechtendialogen te versterken; 
dringt erop aan dat bilaterale dialogen 
worden opengesteld voor waarnemers uit 
het maatschappelijk middenveld, dat er 
om de twee jaar evaluaties worden 
uitgevoerd en dat de voortgang in de 
overeenkomsten en de gemaakte 
afspraken wordt bewaakt door middel van 
een follow-upmechanisme tussen de EU, 
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het land in kwestie, lokale 
maatschappelijke organisaties relevante 
internationale organisaties;

Or. en

Amendement 211
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is voorstander van 
mensenrechtendialogen met derde landen 
en ziet dergelijke dialogen als een 
essentieel instrument voor bilaterale 
inspanningen ter bevordering en 
bescherming van de mensenrechten; vraagt 
de Commissie en de EDEO om, als het 
gaat om de nakoming van verplichtingen 
op het gebied van de mensenrechten en 
daarmee verband houdende zaken in 
dialogen of onderhandelingen op politiek 
and economisch vlak, hun krachten te 
bundelen met de regeringen van derde 
landen, en zodoende de impact van 
mensenrechtendialogen te versterken;

14. is voorstander van 
mensenrechtendialogen met derde landen 
en ziet dergelijke dialogen als een 
essentieel instrument voor bilaterale 
inspanningen ter bevordering en 
bescherming van de mensenrechten; vraagt 
de Commissie en de EDEO om, als het 
gaat om de nakoming van verplichtingen 
op het gebied van de mensenrechten en 
daarmee verband houdende zaken in 
dialogen of onderhandelingen op politiek 
en economisch vlak, hun krachten te 
bundelen met de regeringen van derde 
landen, en zodoende de impact van 
mensenrechtendialogen te versterken; pleit 
voor een actievere betrokkenheid van het 
EP bij het vaststellen van de agenda's van 
de mensenrechtendialogen;

Or. en

Amendement 212
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. spoort de EU krachtig aan om 
discriminatie consequent aan te pakken 
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en daarbij zo goed mogelijk gebruik te 
maken van het EU-instrumentarium voor 
de mensenrechten, waaronder dialogen en 
veroordelingen, ondersteuning van 
initiatieven van het gemeenschappelijk 
middenveld en gemeenschappelijke 
initiatieven op VN-niveau, 
overeenkomstig de onlangs aangenomen 
EU-richtsnoeren inzake non-discriminatie 
in het externe optreden en het instrument 
van de VN inzake discriminatie op grond 
van afkomst dat in 2017 werd 
gepubliceerd;

Or. en

Amendement 213
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. steunt de werkzaamheden en de 
inspanningen die de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten verricht om de 
mensenrechten wereldwijd te bevorderen 
en te beschermen uitdrukkelijk; 
onderstreept dat binnen het mandaat van 
de speciale vertegenwoordiger van de EU 
voor de mensenrechten onder meer de 
belangrijke doelstelling valt om de 
doeltreffendheid van de Unie op dit gebied 
te vergroten;

Schrappen

Or. en

Amendement 214
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. steunt de werkzaamheden en de 
inspanningen die de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten verricht om de 
mensenrechten wereldwijd te bevorderen 
en te beschermen uitdrukkelijk; 
onderstreept dat binnen het mandaat van de 
speciale vertegenwoordiger van de EU 
voor de mensenrechten onder meer de 
belangrijke doelstelling valt om de 
doeltreffendheid van de Unie op dit gebied 
te vergroten;

15. steunt het mandaat van de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten om de mensenrechten 
wereldwijd te bevorderen en te beschermen 
uitdrukkelijk; pleit ervoor dat de 
benoeming van SVEU's in het vervolg pas 
wordt bekrachtigd nadat zij door het 
Parlement zijn gehoord; herhaalt zijn 
pleidooi voor grotere transparantie over 
de activiteiten en missies van de SVEU's 
en staat erop dat hun regelmatige 
verslagen aan de Raad ook met het 
Parlement worden gedeeld; onderstreept 
dat binnen het mandaat van de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten onder meer de belangrijke 
doelstelling valt om de doeltreffendheid 
van de Unie op dit gebied te vergroten;

Or. en

Amendement 215
Nacho Sánchez Amor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. steunt de werkzaamheden en de 
inspanningen die de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten verricht om de 
mensenrechten wereldwijd te bevorderen 
en te beschermen uitdrukkelijk; 
onderstreept dat binnen het mandaat van de 
speciale vertegenwoordiger van de EU 
voor de mensenrechten onder meer de 
belangrijke doelstelling valt om de 
doeltreffendheid van de Unie op dit gebied 
te vergroten;

15. steunt de werkzaamheden en de 
inspanningen die de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten verricht om de 
mensenrechten wereldwijd te bevorderen 
en te beschermen uitdrukkelijk; 
onderstreept dat binnen het mandaat van de 
speciale vertegenwoordiger van de EU 
voor de mensenrechten onder meer de 
belangrijke doelstelling valt om de 
doeltreffendheid van de Unie op dit gebied 
te vergroten; blijft erop aandringen de 
herziening van dit mandaat te bestendigen 
en meer controleerbaar te maken, en de 
SVEU initiatiefbevoegdheden te geven, 
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alsook gepaste middelen en de 
mogelijkheid om in het openbaar te 
spreken om verslag uit te brengen over 
verwezenlijkingen van bezoeken aan 
derde landen en om de standpunten van 
de EU over mensenrechtenkwesties mee te 
delen;

Or. en

Amendement 216
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. steunt de werkzaamheden en de 
inspanningen die de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten verricht om de 
mensenrechten wereldwijd te bevorderen 
en te beschermen uitdrukkelijk; 
onderstreept dat binnen het mandaat van de 
speciale vertegenwoordiger van de EU 
voor de mensenrechten onder meer de 
belangrijke doelstelling valt om de 
doeltreffendheid van de Unie op dit gebied 
te vergroten;

15. steunt de werkzaamheden en de 
inspanningen die de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten verricht om de 
mensenrechten wereldwijd te bevorderen 
en te beschermen uitdrukkelijk; 
onderstreept dat binnen het mandaat van de 
speciale vertegenwoordiger van de EU 
voor de mensenrechten onder meer de 
belangrijke doelstelling valt om de 
doeltreffendheid van de Unie op dit gebied 
te vergroten; herhaalt zijn verzoek om dit 
mandaat te bestendigen en meer 
controleerbaar te maken; roept nogmaals 
op tot een herziening van het mandaat om 
de SVEU initiatiefbevoegdheden te geven, 
alsook gepaste middelen en de 
mogelijkheid om in het openbaar te 
spreken om verslag uit te brengen over 
verwezenlijkingen van bezoeken aan 
derde landen en om de standpunten van 
de EU over mensenrechtenkwesties mee te 
delen;

Or. en
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Amendement 217
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. steunt de werkzaamheden en de 
inspanningen die de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten verricht om de 
mensenrechten wereldwijd te bevorderen 
en te beschermen uitdrukkelijk; 
onderstreept dat binnen het mandaat van de 
speciale vertegenwoordiger van de EU 
voor de mensenrechten onder meer de 
belangrijke doelstelling valt om de 
doeltreffendheid van de Unie op dit gebied 
te vergroten;

15. steunt de werkzaamheden en de 
inspanningen die de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten verricht om de 
mensenrechten wereldwijd te bevorderen 
en te beschermen uitdrukkelijk; 
onderstreept dat binnen het mandaat van de 
speciale vertegenwoordiger van de EU 
voor de mensenrechten onder meer de 
belangrijke doelstelling valt om de 
doeltreffendheid van de Unie op dit gebied 
te vergroten; roept de SVEU op zijn 
mandaat uit te voeren en de EU-bijdrage 
ter versterking van de democratie te 
helpen schragen;

Or. en

Amendement 218
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. steunt de werkzaamheden en de 
inspanningen die de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten verricht om de 
mensenrechten wereldwijd te bevorderen 
en te beschermen uitdrukkelijk; 
onderstreept dat binnen het mandaat van de 
speciale vertegenwoordiger van de EU 
voor de mensenrechten onder meer de 
belangrijke doelstelling valt om de 
doeltreffendheid van de Unie op dit gebied 
te vergroten;

15. steunt de werkzaamheden en de 
inspanningen die de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten verricht om de 
mensenrechten wereldwijd te bevorderen 
en te beschermen uitdrukkelijk; 
onderstreept dat binnen het mandaat van de 
speciale vertegenwoordiger van de EU 
voor de mensenrechten onder meer de 
belangrijke doelstelling valt om de 
doeltreffendheid van de Unie op dit gebied 
te vergroten; roept de SVEU op zijn 
mandaat uit te voeren en de EU-bijdrage 
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ter versterking van de democratie te 
helpen schragen;

Or. en

Amendement 219
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. steunt de werkzaamheden en de 
inspanningen die de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten verricht om de 
mensenrechten wereldwijd te bevorderen 
en te beschermen uitdrukkelijk; 
onderstreept dat binnen het mandaat van de 
speciale vertegenwoordiger van de EU 
voor de mensenrechten onder meer de 
belangrijke doelstelling valt om de 
doeltreffendheid van de Unie op dit gebied 
te vergroten;

15. steunt de werkzaamheden en de 
inspanningen die de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten verricht om de 
mensenrechten wereldwijd te bevorderen 
en te beschermen uitdrukkelijk; 
onderstreept dat binnen het mandaat van de 
speciale vertegenwoordiger van de EU 
voor de mensenrechten onder meer de 
belangrijke doelstelling valt om de 
doeltreffendheid van de Unie op dit gebied 
te vergroten; pleit voor verlenging en 
versterking van het mandaat en de positie 
van de speciaal gezant voor de 
bevordering van de vrijheid van 
godsdienst of levensovertuiging buiten de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 220
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is ingenomen met de uitbreiding 
van het mandaat van de SVEU om ook de 
steun voor de internationale 
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strafrechtspleging te bevorderen; 
verwacht dat de SVEU zich met name 
hiermee bezighoudt en verslag uitbrengt 
aan het Parlement over de wijze waarop 
hij of zij voornemens is handen en voeten 
te geven aan dit aspect van zijn of haar 
mandaat, alsook over het internationaal 
recht inzake de mensenrechten;

Or. en

Amendement 221
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. steunt uitdrukkelijk de 
werkzaamheden en de inspanningen die 
de speciaal gezant voor de bevordering 
van de vrijheid van godsdienst of 
levensovertuiging buiten de Europese 
Unie verricht om de mensenrechten over 
de hele wereld te bevorderen en te 
beschermen; dringt er bij de nieuwe 
Commissie op aan zijn/haar mandaat te 
bekrachtigen en voldoende middelen uit te 
trekken voor zijn/haar werkzaamheden 
om de doeltreffendheid van de Unie op dit 
gebied te vergroten;

Or. en

Amendement 222
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. steunt de werkzaamheden en de 
inspanningen die de speciaal gezant voor 
de vrijheid van godsdienst of 
levensovertuiging buiten de Europese 
Unie verricht om de mensenrechten over 
de hele wereld te bevorderen en te 
beschermen uitdrukkelijk; dringt er bij de 
Commissie op aan zijn/haar mandaat te 
bekrachtigen en voldoende middelen uit te 
trekken voor zijn/haar werkzaamheden 
om de doeltreffendheid van de Unie op dit 
gebied te vergroten;

Or. en

Amendement 223
Nacho Sánchez Amor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt er bij de EDEO op aan de 
doorgifte aan het Parlement van de 
politieke verslaglegging over alle 
activiteiten van de EU-delegaties in 
verband met de mensenrechten verder te 
verbeteren, met inbegrip van 
gedetailleerde informatie over de 
uitvoering ter plaatse en de financiering 
van EU-projecten op dit gebied alsook het 
toezicht op lokale maatschappelijke 
organisaties; pleit ervoor procedures vast 
te stellen om met het Parlement of 
specifieke daarbij betrokken ambtenaren 
informatie te delen over de door de EU-
delegaties vastgestelde, op specifieke 
landen afgestemde strategieën voor 
mensenrechten en democratie, en 
tegelijkertijd zo nodig de veiligheid en de 
vertrouwelijkheid te waarborgen teneinde 
de transparantie, de controleerbaarheid 
en de consistentie van het EU-beleid op 
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dit gebied te vergroten;

Or. en

Amendement 224
Nacho Sánchez Amor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. juicht het toe dat er nu bij alle EU-
delegaties contactpunten voor 
mensenrechten en 
verbindingsfunctionarissen ten behoeve 
van mensenrechtenverdedigers aanwezig 
zijn; roept de EDEO op het Parlement een 
gedetailleerd verslag te doen toekomen 
over de voltooiing van dit netwerk van 
contactpunten ten behoeve van de 
evaluatie en te zorgen voor een uniforme 
uitvoering bij alle EU-delegaties alsook 
mogelijke verschillen in de hoogte van de 
toegewezen middelen of de mate van 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld te achterhalen;

Or. en

Amendement 225
Nacho Sánchez Amor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. is ingenomen met de 
inspanningen van de EDEO en de 
Commissie om het bewustzijn over de 
mensenrechten onder EU-ambtenaren 
doorlopend te vergroten; vindt het, gezien 
de noodzaak om mensenrechten in al het 
EU-beleid te integreren, van groot belang 
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dat de opleiding op het gebied van de 
mensenrechten – met name met 
betrekking tot bedrijven en 
mensenrechten, vraagstukken in verband 
met land en milieu, alsook de uitvoering 
van alle EU-richtsnoeren op het gebied 
van de mensenrechten – worden 
uitgebreid tot alle diplomaten van de EU 
en de lidstaten die in derde landen 
gestationeerd zijn en niet beperkt blijven 
tot ambtenaren die zich specifiek 
bezighouden met mensenrechtenkwesties, 
bijvoorbeeld bij de contactpunten;

Or. en

Amendement 226
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderkent de vooruitgang die is 
geboekt op het gebied van de procedure en 
het formaat van het jaarverslag van de 
EU over mensenrechten en democratie in 
de wereld (2018), maar verwacht dat de 
Raad en de VV/HV nog meer rekening 
zullen houden met de standpunten in de 
relevante resoluties en/of aanbevelingen 
van het Parlement teneinde een 
diepgaandere en doeltreffendere interactie 
tussen de EU-instellingen te waarborgen 
met betrekking tot 
mensenrechtenkwesties; verzoekt de Raad 
om inspanningen te blijven leveren 
teneinde deze jaarverslagen eerder in het 
jaar af te ronden; spoort de Raad aan om 
ervoor te zorgen dat de vaststelling van 
het volgende jaarverslag gebaseerd is op 
een gepast raadplegingsproces;

Or. en
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