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Amendement 1
Raimon Obiols

Ontwerpbesluit
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

– gezien zijn aanbeveling aan de Raad 
van 15 maart 2007 betreffende de 
richtsnoeren voor de onderhandelingen 
over een associatieovereenkomst tussen de 
Europese Unie en haar lidstaten, 
enerzijds, en de Midden-Amerikaanse 
landen, anderzijds1,
_________________
1 PB C 301E van 13.12.2007, blz. 153.

Or. es

Amendement 2
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

– gezien zijn aanbeveling aan de Raad 
van 15 maart 2007 betreffende de 
richtsnoeren voor de onderhandelingen 
over een associatieovereenkomst tussen de 
Europese Unie en haar lidstaten, 
enerzijds, en de Midden-Amerikaanse 
landen, anderzijds1,
_______________
1 PB C 301E van 13.12.2007, blz. 153.

Or. es

Amendement 3
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Visum 4 bis (nieuw)
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Ontwerpbesluit Amendement

– gezien zijn aanbeveling aan de Raad 
van 15 maart 2007 betreffende de 
richtsnoeren voor de onderhandelingen 
over een associatieovereenkomst tussen de 
Europese Unie en haar lidstaten, 
enerzijds, en de Midden-Amerikaanse 
landen, anderzijds1,
______________
1 PB C 301E van 13.12.2007, blz. 153.

Or. es

Amendement 4
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Visum 4 ter (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

– gezien zijn resoluties van 5 mei 2010 
over de strategie van de EU voor de 
betrekkingen met Latijns-Amerika1 en 
van 21 oktober 2010 over de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en 
Latijns-Amerika2,
__________________
¹ P7_TA(2010)0141.
² P7_TA(2010)0387.

Or. es

Amendement 5
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

- gezien de studie inzake het 
handelshoofdstuk van de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Midden-Amerika van maart 2012¹,
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________________
¹ PE 433.864.

Or. es

Amendement 6
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Visum 5 ter (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

- gezien het eindverslag voor de 
effectbeoordeling over de duurzaamheid 
van de handel tussen de EU en Midden-
Amerika (TRADE08/C1/C14 & C15 - Lot 
2)¹,
________________
¹ "Trade Sustainability Impact Assessment of the 
Association Agreement to be negotiated between 
the EU and Central America".

Or. es

Amendement 7
Raimon Obiols

Ontwerpbesluit
Overweging A

Ontwerpbesluit Amendement

A. overwegende dat regionale integratie 
via de sluiting van bilaterale en 
subregionale associatieovereenkomsten 
een van de belangrijkste doelstellingen van 
het biregionaal strategisch partnerschap 
tussen de EU en Latijns-Amerika is,

A. overwegende dat regionale en 
maatschappelijke integratie via de sluiting 
van bilaterale en subregionale 
associatieovereenkomsten de belangrijkste 
doelstellingen van het biregionaal 
strategisch partnerschap tussen de EU en 
Latijns-Amerika zijn,

Or. es

Amendement 8
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
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Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

A bis. overwegende dat, ten einde ervoor 
te zorgen dat de ontwikkeling van 
associatiebetrekkingen tussen de EU en 
Latijns-Amerika voor beide partijen van 
belang is en alle partijen ten goede komt, 
de democratie en de rechtsstaat moeten 
worden geëerbiedigd, evenals de volledige 
uitoefening van de mensenrechten door 
alle burgers als belangrijke elementen van 
de politieke dialoog; de bestrijding van 
armoede en ongelijkheid als belangrijke 
elementen van de biregionale 
samenwerkingsbetrekkingen; alsmede een 
context van rechtvaardigheid en 
wederzijds voordeel, op basis van de 
beginselen van complementariteit en 
solidariteit in de handelsbetrekkingen, 
uitgaande van de inachtneming van de 
huidige asymmetrische verhoudingen op 
het gebied van ontwikkeling tussen beide 
regio's,

Or. es

Amendement 9
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Overweging B

Ontwerpbesluit Amendement

B. overwegende dat de ontwikkeling van 
de betrekkingen met Latijns-Amerika van
wederzijds belang is en alle EU-lidstaten
ten goede komt,

B. overwegende dat, ten einde ervoor te 
zorgen dat de ontwikkeling van
associatiebetrekkingen tussen de EU en
Latijns-Amerika voor beide partijen van 
belang is en alle partijen ten goede komt,
de democratie en de rechtsstaat moeten 
worden geëerbiedigd, evenals de volledige 
uitoefening van de mensenrechten door 
alle burgers als belangrijke elementen van 
de politieke dialoog; de bestrijding van 
armoede en ongelijkheid als belangrijke 
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elementen van de biregionale 
samenwerkingsbetrekkingen; alsmede een 
context van rechtvaardigheid en 
wederzijds voordeel, op basis van de 
beginselen van complementariteit en 
solidariteit in de handelsbetrekkingen, 
uitgaande van de inachtneming van de 
huidige asymmetrische verhoudingen op 
het gebied van ontwikkeling tussen beide 
regio's,

Or. es

Amendement 10
Renate Weber

Ontwerpbesluit
Overweging B

Ontwerpbesluit Amendement

B. overwegende dat de ontwikkeling van 
de betrekkingen met Latijns-Amerika van 
wederzijds belang is en alle EU-lidstaten 
ten goede komt,

B. overwegende dat de ontwikkeling van 
de betrekkingen met Latijns-Amerika, en 
met name met Midden-Amerika, van 
wederzijds belang is en alle EU-lidstaten 
ten goede komt,

Or. en

Amendement 11
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

B bis. overwegende dat de doelstelling van 
de associatieovereenkomst tussen de EU 
en Midden-Amerika gericht moet zijn op 
de bevordering van duurzame 
ontwikkeling, bestendiging van de 
democratie, de rechtsstaat, volledige 
inachtneming van de mensenrechten; 
maatschappelijke samenhang en 
regionale integratie,

Or. es
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Amendement 12
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

B ter. overwegende dat de overeenkomst 
een mensenrechtenclausule omvat, die de 
ondertekenende partijen ertoe verplicht 
gedegen toezicht te houden op de 
mensenrechten, en dat deze bindend is,

Or. es

Amendement 13
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

B quater. gezien het grote aantal moorden 
op vakbondsleden in Midden-Amerika; 
overwegende dat er zeer veel feminicide 
plaatsvindt,

Or. es

Amendement 14
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

B quinquies. overwegende dat de 
overeenkomst een hoofdstuk inzake 
handel en duurzame ontwikkeling omvat, 
waarmee een bijdrage moet worden 
geleverd aan het behoud van een hoog 
niveau van sociaal-ecologische 
bescherming en bescherming van 
werknemers,
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Or. es

Amendement 15
Renate Weber

Ontwerpbesluit
Overweging C

Ontwerpbesluit Amendement

C. overwegende dat de EU de belangrijkste
donor van ontwikkelingshulp, de 
belangrijkste investeerder en de op één na 
belangrijkste handelspartner in Midden-
Amerika is,

C. overwegende dat de EU de belangrijkste 
investeerder en de op één na belangrijkste 
handelspartner in Midden-Amerika is,
evenals de belangrijkste donor van 
ontwikkelingshulp, 

Or. en

Amendement 16
Raimon Obiols

Ontwerpbesluit
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

C bis. overwegende dat de inachtneming 
van de democratie, de rechtsstaat en 
mensen-, burger- en politieke rechten van 
burgers afkomstig uit beide regio's 
fundamentele elementen van de 
overeenkomst zijn,

Or. es

Amendement 17
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

C bis. overwegende dat de doelstelling van 
de associatieovereenkomst tussen de EU 
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en Midden-Amerika gericht moet zijn op 
de bevordering van duurzame 
ontwikkeling, bestendiging van de 
democratie, de rechtsstaat, volledige 
inachtneming van de mensenrechten; 
maatschappelijke samenhang en 
regionale integratie,

Or. es

Amendement 18
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

C bis. overwegende dat een hoog 
armoedepeil, maatschappelijke uitsluiting 
en sociaal-ecologische kwetsbaarheid 
kenmerkende omstandigheden van 
Midden-Amerika zijn,

Or. es

Amendement 19
Raimon Obiols

Ontwerpbesluit
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

C ter. overwegende dat de 
associatieovereenkomst een politieke en 
economische associatie tussen de EU en 
de verschillende landen van Midden-
Amerika is, waarin de huidige 
asymmetrische omstandigheden en 
ongelijkheden tussen beide regio's en 
tussen de verschillende Midden-
Amerikaanse landen in acht worden 
genomen,

Or. es



AM\912648NL.doc 11/34 PE492.929v02-00

NL

Amendement 20
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

C ter. overwegende dat de overeenkomst 
een mensenrechtenclausule omvat, die de 
ondertekenende partijen ertoe verplicht 
gedegen toezicht te houden op de 
mensenrechten en dat de praktische 
toepassing ervan moet worden 
gewaarborgd,

Or. es

Amendement 21
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

C ter. overwegende dat de Midden-
Amerikaanse landen met de 
inwerkingtreding van de 
associatieovereenkomst afstand doen van 
het speciale stelsel van algemene 
preferenties (SAP+) waarmee zij 
handelspreferenties ontvangen in ruil 
voor de daadwerkelijke uitvoering van 27 
internationale verdragen, met inbegrip 
van de 4 basisverdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie,

Or. es

Amendement 22
Raimon Obiols

Ontwerpbesluit
Overweging C quater (nieuw)
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Ontwerpbesluit Amendement

C quater. overwegende dat de doelstelling 
van de overeenkomst gericht moet zijn op 
de bevordering van duurzame 
ontwikkeling, maatschappelijke 
samenhang en regionale integratie,

Or. es

Amendement 23
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

C quater. overwegende dat de 
overeenkomst een hoofdstuk inzake 
handel en duurzame ontwikkeling omvat, 
waarmee een bijdrage moet worden 
geleverd aan het behoud van een hoog 
niveau van sociaal-ecologische 
bescherming en bescherming van 
werknemers,

Or. es

Amendement 24
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

C quinquies. overwegende dat uit het 
onderzoek naar sociale en ecologische 
gevolgen (EISC) blijkt dat er een 
concentratie van de productie wordt 
verwacht in primaire sectoren, zoals fruit, 
groenten en noten; een verhoogde druk 
op hulpbronnen te land en te water, 
evenals een toename van 
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maatschappelijke conflicten,

Or. es

Amendement 25
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

C quinquies. overwegende dat uit het 
onderzoek naar sociale en ecologische 
gevolgen (EISC) blijkt dat er een 
concentratie van de productie wordt 
verwacht in primaire sectoren, zoals fruit, 
groenten en noten, met een verhoogde 
druk op hulpbronnen te land en te water, 
evenals een toename van 
maatschappelijke conflicten,

Or. es

Amendement 26
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

C sexies. overwegende dat de Raad een 
voorlopige toepassing van het 
handelsgedeelte voorstelt, vóór de 
inwerkingtreding van de handels- en 
samenwerkingspijler,

Or. es

Amendement 27
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Overweging C septies (nieuw)
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Ontwerpbesluit Amendement

C septies. overwegende dat in de 
overeenkomst wordt overwogen een 
parlementaire associatiecommissie op te 
richten, en gezien de aanbeveling van het 
Europees Parlement om jaarlijks verslag 
uit te brengen,

Or. es

Amendement 28
Raimon Obiols

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter c

Ontwerpbesluit Amendement

(c) wijst erop dat de onderhandelingen in 
mei 2010 met succes werden afgesloten en 
dat de tekst van de overeenkomst na een 
juridische analyse op 22 maart 2011 werd 
geparafeerd;

(c) wijst erop dat de onderhandelingen in 
mei 2010 met succes werden afgesloten en 
dat de tekst van de overeenkomst na een 
juridische analyse op 22 maart 2011 werd 
geparafeerd en op 28 juni 2012 in 
Tegucigalpa werd ondertekend;

Or. es

Amendement 29
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter c bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

(c bis) wijst erop dat het Midden-
Amerikaanse integratieproces aan grote 
druk onderhevig is, vanwege politieke 
crises in en tussen de landen, en het 
gebrek aan belangstelling van een aantal 
leden om de instellingen van het Midden-
Amerikaans Integratiesysteem te 
ondersteunen;
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Or. es

Amendement 30
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter d

Ontwerpbesluit Amendement

(d) onderstreept dat dit de eerste 
alomvattende associatieovereenkomst 
tussen regio's is, die als resultaat van de 
sterke politieke wil van de Unie een 
beslissende bijdrage levert aan de 
integratie van Midden-Amerika, met dien 
verstande dat de betrekkingen met deze 
regio méér inhouden dan vrije handel;

(d) betreurt dat de handelscomponent van 
deze eerste alomvattende 
associatieovereenkomst tussen regio's
boven de overige componenten wordt 
gesteld, waaruit blijkt dat de EU er belang 
bij heeft haar handelsstrategie voorop te 
stellen; en dat de overeenkomst onder 
deze omstandigheden beperkt blijft tot een 
vrijhandelsovereenkomst die sterke 
gelijkenissen vertoont met de tussen 
Midden-Amerika en de VS gesloten 
overeenkomst, CAFTA;

Or. es

Amendement 31
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter d bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

(d bis) wijst erop dat het Midden-
Amerikaanse integratieproces aan grote 
druk onderhevig is, vanwege politieke 
crises in en tussen de landen, en het 
gebrek aan belangstelling van een aantal 
leden om de instellingen van het Midden-
Amerikaans Integratiesysteem te 
ondersteunen;

Or. es
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Amendement 32
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter d ter (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

(d ter) betreurt dat de handelscomponent 
van deze eerste alomvattende 
associatieovereenkomst tussen regio's 
boven de overige componenten wordt 
gesteld, waaruit blijkt dat de EU er belang 
bij heeft haar handelsstrategie voorop te 
stellen. Onder deze omstandigheden blijft 
de overeenkomst beperkt tot een 
vrijhandelsovereenkomst die sterke 
gelijkenissen vertoont met de tussen 
Midden-Amerika en de VS gesloten 
overeenkomst, CAFTA;

Or. es

Amendement 33
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter e

Ontwerpbesluit Amendement

(e) benadrukt dat de sluiting van deze
associatieovereenkomst met Midden-
Amerika past in de logica van het beleid 
ter ondersteuning van vredesopbouw, 
stabiliteit en democratisering in de regio, 
dat in de jaren tachtig door de Europese 
Unie is opgestart via een belangrijk 
politiek engagement met de diverse 
vredesakkoorden en het proces van 
Contadora;

(e) betreurt dat de Europese Unie op deze
manier weinig aandacht schenkt aan het 
beleid ter ondersteuning van 
vredesopbouw, stabiliteit en 
democratisering in de regio, dat in de jaren 
tachtig is opgestart via een belangrijk 
politiek engagement met de diverse 
vredesakkoorden en het proces van 
Contadora;

Or. es

Amendement 34
Willy Meyer
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Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter e

Ontwerpbesluit Amendement

(e) benadrukt dat de sluiting van deze
associatieovereenkomst met Midden-
Amerika past in de logica van het beleid
ter ondersteuning van vredesopbouw, 
stabiliteit en democratisering in de regio, 
dat in de jaren tachtig door de Europese 
Unie is opgestart via een belangrijk 
politiek engagement met de diverse 
vredesakkoorden en het proces van 
Contadora;

(e) betreurt dat de Europese Unie op deze
manier weinig aandacht schenkt aan het 
beleid ter ondersteuning van 
vredesopbouw, stabiliteit en 
democratisering in de regio, dat in de jaren 
tachtig door de Europese Unie is opgestart 
via een belangrijk politiek engagement met 
de diverse vredesakkoorden en het proces 
van Contadora;

Or. es

Amendement 35
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter f

Ontwerpbesluit Amendement

(f) is ingenomen met de nieuwe en 
buitengewone mogelijkheden voor de 
biregionale betrekkingen tussen de 
Europese Unie en Midden-Amerika die de 
politieke dialoog van de nieuwe 
associatieovereenkomst biedt, zowel op 
regeringsniveau als voor wat betreft de 
interparlementaire dialoog en de dialoog 
met het maatschappelijk middenveld, 
hetgeen ten opzichte van de in 1984 
opgestarte dialoog van San José een 
kwalitatieve sprong voorwaarts betekent;

(f) is ingenomen met de nieuwe 
mogelijkheden voor de biregionale 
betrekkingen tussen de Europese Unie en 
Midden-Amerika die de politieke dialoog 
van de nieuwe associatieovereenkomst 
biedt, zowel op regeringsniveau als voor 
wat betreft de interparlementaire dialoog 
en de dialoog met het maatschappelijk 
middenveld; betreurt dat in het door de 
overeenkomst verdedigde institutionele 
kader geen aandacht wordt geschonken 
aan een institutioneel mechanisme voor 
een dialoog met het maatschappelijk 
middenveld in ruime zin, maar waarin 
uitsluitend in de organisatie van 
periodieke vergaderingen voor informatie-
uitwisseling wordt voorzien;

Or. es
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Amendement 36
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter f

Ontwerpbesluit Amendement

(f) is ingenomen met de nieuwe en 
buitengewone mogelijkheden voor de 
biregionale betrekkingen tussen de 
Europese Unie en Midden-Amerika die de 
politieke dialoog van de nieuwe 
associatieovereenkomst biedt, zowel op 
regeringsniveau als voor wat betreft de 
interparlementaire dialoog en de dialoog 
met het maatschappelijk middenveld, 
hetgeen ten opzichte van de in 1984 
opgestarte dialoog van San José een 
kwalitatieve sprong voorwaarts betekent;

(f) is ingenomen met de nieuwe 
mogelijkheden voor de biregionale 
betrekkingen tussen de Europese Unie en 
Midden-Amerika die de politieke dialoog 
van de nieuwe associatieovereenkomst 
biedt, zowel op regeringsniveau als voor 
wat betreft de interparlementaire dialoog 
en de dialoog met het maatschappelijk 
middenveld; betreurt dat in het door de 
overeenkomst verdedigde institutionele 
kader geen aandacht wordt geschonken 
aan een institutioneel mechanisme voor 
een dialoog met het maatschappelijk 
middenveld in ruime zin, maar waarin 
uitsluitend in de organisatie van 
periodieke vergaderingen voor informatie-
uitwisseling wordt voorzien;

Or. es

Amendement 37
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter g

Ontwerpbesluit Amendement

(g) benadrukt de parlementaire dimensie 
van de overeenkomst door de oprichting 
van een parlementaire associatiecommissie 
met daarin leden van het Europees 
Parlement en parlementsleden uit Midden-
Amerika, die op de hoogte moet worden 
gehouden over de besluiten van de 
Associatieraad, aanbevelingen kan doen en 
informatie over de toepassing van de 
overeenkomst kan opvragen; 

(g) benadrukt de parlementaire dimensie 
van de overeenkomst door de oprichting 
van een parlementaire associatiecommissie 
met daarin leden van het Europees 
Parlement en parlementsleden uit Midden-
Amerika, die op de hoogte moet worden 
gehouden over de besluiten van de 
Associatieraad, aanbevelingen kan doen en 
informatie over de toepassing van de 
overeenkomst kan opvragen; dringt erop 
aan dat de Associatieraad de 
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parlementaire commissie jaarlijks op de 
hoogte stelt van de situatie inzake de 
naleving van arbeids- en sociaal-
ecologische normen en normen op het 
gebied van mensenrechten in het kader 
van de tenuitvoerlegging van de 
overeenkomst, met inachtneming van de 
aanbevelingen van deze commissie;

Or. es

Amendement 38
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter g

Ontwerpbesluit Amendement

(g) benadrukt de parlementaire dimensie 
van de overeenkomst door de oprichting 
van een parlementaire associatiecommissie 
met daarin leden van het Europees 
Parlement en parlementsleden uit Midden-
Amerika, die op de hoogte moet worden 
gehouden over de besluiten van de 
Associatieraad, aanbevelingen kan doen en 
informatie over de toepassing van de 
overeenkomst kan opvragen;

g) benadrukt de parlementaire dimensie 
van de overeenkomst door de oprichting 
van een parlementaire associatiecommissie 
met daarin leden van het Europees 
Parlement en parlementsleden uit Midden-
Amerika, die op de hoogte moet worden 
gehouden over de besluiten van de 
Associatieraad, aanbevelingen kan doen en 
informatie over de toepassing van de 
overeenkomst kan opvragen; dringt erop 
aan dat de Associatieraad de 
parlementaire commissie jaarlijks op de 
hoogte stelt van de situatie inzake de 
naleving van arbeids- en sociaal-
ecologische normen en normen op het 
gebied van mensenrechten in het kader
van de tenuitvoerlegging van de 
overeenkomst, met inachtneming van de 
aanbevelingen van deze commissie;

Or. es

Amendement 39
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter h
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Ontwerpbesluit Amendement

(h) benadrukt dat de met Midden-Amerika 
gesloten associatieovereenkomst
belangrijke elementen bevat die bijdragen 
tot de verwezenlijking van de
doelstellingen van het externe optreden 
van de EU die zijn vastgelegd in artikel 21 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, met name de bevordering en 
consolidering van de mensenrechten en de 
democratie, een duurzame economie en 
ontwikkeling op sociaal en milieugebied;

(h) benadrukt dat de met Midden-Amerika 
gesloten associatieovereenkomst een van 
de in artikel 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie bepaalde 
doelen niet nakomt: "ondersteuning van 
de ontwikkeling van de 
ontwikkelingslanden op economisch,
sociaal en milieugebied, met uitbanning 
van de armoede als voornaamste doel";

Or. es

Amendement 40
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter h

Ontwerpbesluit Amendement

(h) benadrukt dat de met Midden-Amerika 
gesloten associatieovereenkomst
belangrijke elementen bevat die bijdragen 
tot de verwezenlijking van de
doelstellingen van het externe optreden 
van de EU die zijn vastgelegd in artikel 21 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, met name de bevordering en 
consolidering van de mensenrechten en de 
democratie, een duurzame economie en 
ontwikkeling op sociaal en milieugebied;

(h) benadrukt dat de met Midden-Amerika 
gesloten associatieovereenkomst een van 
de in artikel 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie bepaalde 
doelen niet nakomt: "ondersteuning van 
de ontwikkeling van de 
ontwikkelingslanden op economisch,
sociaal en milieugebied, met uitbanning 
van de armoede als voornaamste doel";

Or. es

Amendement 41
Raimon Obiols

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter i
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Ontwerpbesluit Amendement

(i) onderstreept dat in artikel 1 van de 
overeenkomst de eerbiediging van de 
democratische beginselen en fundamentele 
rechten van de mens en het beginsel van de 
rechtsstaat als "essentieel element" van de 
overeenkomst worden vermeld, hetgeen 
inhoudt dat, indien een van de partijen deze 
beginselen niet in acht neemt, maatregelen 
kunnen worden genomen en de 
overeenkomst zelfs kan worden 
opgeschort;

(i) onderstreept dat in artikel 1 van de 
overeenkomst de eerbiediging van de 
democratische beginselen en fundamentele 
rechten van de mens en het beginsel van de 
rechtsstaat als "essentieel element" van de 
overeenkomst worden vermeld, hetgeen 
inhoudt dat, indien een van de partijen deze 
beginselen niet in acht neemt, maatregelen 
kunnen worden genomen en de 
overeenkomst zelfs kan worden 
opgeschort; is echter van mening dat er 
concrete mechanismen moeten worden 
vastgesteld om de eerbiediging en 
naleving van de mensenrechtenclausule 
van de overeenkomst te waarborgen;

Or. es

Amendement 42
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter i

Ontwerpbesluit Amendement

(i) onderstreept dat in artikel 1 van de 
overeenkomst de eerbiediging van de 
democratische beginselen en fundamentele 
rechten van de mens en het beginsel van de 
rechtsstaat als "essentieel element" van de 
overeenkomst worden vermeld, hetgeen 
inhoudt dat, indien een van de partijen deze 
beginselen niet in acht neemt, maatregelen 
kunnen worden genomen en de 
overeenkomst zelfs kan worden 
opgeschort;

(i) onderstreept dat in artikel 1 van de 
overeenkomst de eerbiediging van de 
democratische beginselen en fundamentele 
rechten van de mens en het beginsel van de 
rechtsstaat als "essentieel element" van de 
overeenkomst worden vermeld, hetgeen 
inhoudt dat, indien een van de partijen deze 
beginselen niet in acht neemt, maatregelen 
kunnen worden genomen en de 
overeenkomst zelfs kan worden 
opgeschort; betreurt echter dat hierin geen 
concreet mechanisme is opgenomen dat 
ervoor zorgt dat de werking ervan 
geschiedt op de door het Europees 
Parlement aanbevolen wijze;

Or. es
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Amendement 43
Raimon Obiols

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter i bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

(i bis) stelt voor dat de Commissie jaarlijks 
verslag uitbrengt aan het Europees 
Parlement om de werking van de 
overeenkomst te volgen, evenals de 
naleving en eerbiediging van de 
democratische beginselen en 
mensenrechten;

Or. es

Amendement 44
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter j

Ontwerpbesluit Amendement

(j) benadrukt dat de 
associatieovereenkomst met Midden-
Amerika moet worden gezien als het juiste
kader om, op voet van gelijkheid, krachten 
te bundelen in de strijd tegen sociale 
ongelijkheid, voor inclusieve ontwikkeling 
en voor de aanpak van de aanhoudende 
maatschappelijke, economische en 
politieke uitdagingen;

(j) betreurt dat de uiteindelijke versie van 
de associatieovereenkomst met Midden-
Amerika niet het ideale kader bleek te zijn
om, op voet van gelijkheid, krachten te 
bundelen in de strijd tegen sociale 
ongelijkheid, voor inclusieve ontwikkeling 
en voor de aanpak van de aanhoudende 
maatschappelijke, economische en 
politieke uitdagingen;

Or. es

Amendement 45
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter j
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Ontwerpbesluit Amendement

(j) benadrukt dat de 
associatieovereenkomst met Midden-
Amerika moet worden gezien als het juiste
kader om, op voet van gelijkheid, krachten 
te bundelen in de strijd tegen sociale 
ongelijkheid, voor inclusieve ontwikkeling 
en voor de aanpak van de aanhoudende 
maatschappelijke, economische en 
politieke uitdagingen;

(j) betreurt dat de uiteindelijke versie van 
de associatieovereenkomst met Midden-
Amerika niet het ideale kader bleek te zijn
om, op voet van gelijkheid, krachten te 
bundelen in de strijd tegen sociale 
ongelijkheid, voor inclusieve ontwikkeling 
en voor de aanpak van de aanhoudende 
maatschappelijke, economische en 
politieke uitdagingen;

Or. es

Amendement 46
Renate Weber

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter j

Ontwerpbesluit Amendement

(j) benadrukt dat de 
associatieovereenkomst met Midden-
Amerika moet worden gezien als het juiste 
kader om, op voet van gelijkheid, krachten 
te bundelen in de strijd tegen sociale 
ongelijkheid, voor inclusieve ontwikkeling 
en voor de aanpak van de aanhoudende 
maatschappelijke, economische en 
politieke uitdagingen;

(j) benadrukt dat de 
associatieovereenkomst met Midden-
Amerika moet worden gezien als het juiste 
kader om, op voet van gelijkheid, krachten 
te bundelen in de strijd tegen sociale 
ongelijkheid en armoede, voor inclusieve 
ontwikkeling en voor de aanpak van de 
aanhoudende maatschappelijke, 
economische en politieke uitdagingen;

Or. en

Amendement 47
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter q

Ontwerpbesluit Amendement

(q) benadrukt dat de 
associatieovereenkomst bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 

(q) benadrukt dat de onderhandelde
associatieovereenkomst geen rekening 
heeft gehouden met de voor Midden-
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het externe optreden van de Unie die zijn 
vastgelegd in artikel 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie; 
onderstreept dat eerbiediging van de 
beginselen inzake democratie, de rechten 
van de mens en de rechtsstaat een 
essentieel element van de overeenkomst is;

Amerika kenmerkende kwetsbaarheid op 
het gebied van ontwikkeling, hetgeen 
betekent dat een van de in artikel 21 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie
bepaalde doelen niet wordt nagekomen: 
"ondersteuning van de ontwikkeling van 
de ontwikkelingslanden op economisch, 
sociaal en milieugebied, met uitbanning 
van de armoede als voornaamste doel";

Or. es

Amendement 48
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter l

Ontwerpbesluit Amendement

(l) constateert dat de nieuwe 
associatieovereenkomst nieuwe 
mogelijkheden biedt voor de dialoog 
inzake de bestrijding van drugshandel en 
georganiseerde misdaad, in 
overeenstemming met de door de 
presidenten van Midden-Amerika 
ondertekende regionale 
veiligheidsstrategie, en verwelkomt de 
diverse coördinatieverplichtingen die de 
partijen op zich hebben genomen in het 
kader van de bestrijding van illegale 
drugshandel, witwaspraktijken, 
terrorismefinanciering, georganiseerde 
misdaad en corruptie; 

(l) constateert dat de nieuwe 
associatieovereenkomst nieuwe 
mogelijkheden biedt voor de dialoog 
inzake de bestrijding van drugshandel en 
georganiseerde misdaad, in 
overeenstemming met de door de 
presidenten van Midden-Amerika 
ondertekende regionale 
veiligheidsstrategie; wijst erop dat de 
nationale en regionale 
veiligheidsstrategieën in Midden-Amerika 
gericht zijn op politiemaatregelen en 
militaire acties, waarmee mensenrechten 
kunnen worden geschonden en in een 
aantal gevallen 
mensenrechtenverdedigers in bedreigende 
situaties terechtkomen en achterliggende 
oorzaken van de onveiligheid weinig 
aandacht krijgen; dringt er bij de EU op 
aan nadruk te leggen op preventie, de 
bestrijding van straffeloosheid en 
deelname van het maatschappelijk 
middenveld aan de veiligheidsstrategieën;

Or. es
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Amendement 49
Raimon Obiols

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter m

Ontwerpbesluit Amendement

(m) verwelkomt de inwerkingstelling van 
het gemengd raadgevend comité voor het 
maatschappelijk middenveld EU - Midden-
Amerika;

(m) is van mening dat de adequate 
deelname van het maatschappelijk 
middenveld moet worden bevorderd, zowel 
in de EU als in Midden-Amerika, door het 
vergemakkelijken van de actieve 
deelname aan fora, commissies en de 
sectorale subcommissies daarvan; 
verwelkomt, in dit opzicht, de 
inwerkingstelling van het gemengd 
raadgevend comité voor het 
maatschappelijk middenveld EU - Midden-
Amerika;

Or. es

Amendement 50
Renate Weber

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 – letter n

Ontwerpbesluit Amendement

(n) onderstreept de prioriteit van 
maatschappelijke samenhang als 
doelstelling van het beleid voor regionale 
samenwerking; benadrukt dat deze 
samenhang uitsluitend kan worden bereikt 
met vermindering van armoede, 
ongelijkheid, maatschappelijke uitsluiting 
en elke vorm van discriminatie; 
onderstreept dat maatschappelijke 
ongelijkheden de afgelopen jaren niet 
genoeg zijn teruggedrongen en dat
onveiligheid een ernstige bron van 
bezorgdheid is in Midden-Amerika;

(n) onderstreept de prioriteit van 
maatschappelijke samenhang als 
doelstelling van het beleid voor regionale 
samenwerking; benadrukt dat deze 
samenhang uitsluitend kan worden bereikt 
met vermindering van armoede, 
ongelijkheid, maatschappelijke uitsluiting
en elke vorm van discriminatie;
onderstreept dat maatschappelijke 
ongelijkheden de afgelopen jaren niet 
genoeg zijn teruggedrongen; dringt erop 
aan dat de EU via samenwerking 
bijdraagt aan het verhelpen van de 
structurele oorzaken van de onveiligheid, 
die een ernstige bron van bezorgdheid is in 
Midden-Amerika;
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Or. en

Amendement 51
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter n

Ontwerpbesluit Amendement

(n) onderstreept de prioriteit van 
maatschappelijke samenhang als 
doelstelling van het beleid voor regionale 
samenwerking; benadrukt dat deze 
samenhang uitsluitend kan worden bereikt 
met vermindering van armoede, 
ongelijkheid, maatschappelijke uitsluiting 
en elke vorm van discriminatie; 
onderstreept dat maatschappelijke 
ongelijkheden de afgelopen jaren niet 
genoeg zijn teruggedrongen;

(n) onderstreept de prioriteit van 
maatschappelijke samenhang als 
doelstelling van het beleid voor regionale 
samenwerking; benadrukt dat deze 
samenhang uitsluitend kan worden bereikt 
met vermindering van armoede, 
ongelijkheid, maatschappelijke uitsluiting 
en elke vorm van discriminatie; 
onderstreept dat maatschappelijke 
ongelijkheden de afgelopen jaren niet 
genoeg zijn teruggedrongen; dringt er bij 
de EU op aan om middels haar 
samenwerking een bijdrage te leveren aan 
de oplossing van de structurele oorzaken 
van onveiligheid, een ernstige bron van 
zorg in Midden-Amerika;

Or. es

Amendement 52
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter n bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

(n bis) waarschuwt de EU voor het risico 
dat de overeenkomst bijdraagt aan de 
tenuitvoerlegging van de 
handelscomponent, die ondersteuning 
biedt aan de grote Midden-Amerikaanse 
exporteurs in plaats van versterking van 
de ontwikkeling van kmo's en de 
intraregionale handel, een fundamenteel 
element voor de versterking van de 
integratie en ontwikkeling als regio; een 



AM\912648NL.doc 27/34 PE492.929v02-00

NL

kernpunt van ontwikkeling en integratie;

Or. es

Amendement 53
Raimon Obiols

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter o

Ontwerpbesluit Amendement

(o) benadrukt de verplichtingen inzake 
samenwerking op het vlak van 
modernisering van staat en overheid, 
verbetering van de systemen voor 
belastinginning en transparantie, 
bestrijding van corruptie, versterking van 
het rechtsstelsel en stimulering van de 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld;

(o) benadrukt de verplichtingen inzake 
samenwerking op het vlak van 
modernisering van staat en overheid, 
verbetering van de systemen voor 
belastinginning en transparantie, 
bestrijding van corruptie en 
straffeloosheid, versterking van het 
rechtsstelsel en stimulering van de 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld;

Or. es

Amendement 54
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter o

Ontwerpbesluit Amendement

(o) benadrukt de verplichtingen inzake 
samenwerking op het vlak van 
modernisering van staat en overheid, 
verbetering van de systemen voor 
belastinginning en transparantie, 
bestrijding van corruptie, versterking van 
het rechtsstelsel en stimulering van de 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld;

(o) benadrukt de verplichtingen inzake 
samenwerking op het vlak van 
modernisering van staat en overheid, 
verbetering van de systemen voor 
belastinginning en transparantie, 
bestrijding van corruptie en 
straffeloosheid, versterking van het 
rechtsstelsel en stimulering van de 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld;

Or. es
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Amendement 55
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter r

Ontwerpbesluit Amendement

(r) onderstreept dat de huidige tijdelijke 
handelsregeling, die op een unilateraal 
stelstel van algemene preferenties is 
gebaseerd, in de richting gaat van een via 
onderhandelingen overeengekomen 
wederkerige regeling voor de geleidelijke 
liberalisering van de handel in goederen en 
diensten en overheidsopdrachten en de 
bevordering van investeringen, waarmee 
een voorspelbaar kader wordt geschapen 
dat rechtszekerheid biedt en wederzijds 
vertrouwen wekt, dat nodig is om handel 
en investeringen te stimuleren;

(r) betreurt dat de huidige tijdelijke 
handelsregeling, die op een unilateraal 
stelstel van algemene preferenties is 
gebaseerd, in de richting gaat van een via 
onderhandelingen overeengekomen 
wederkerige regeling voor de geleidelijke 
liberalisering van de handel in goederen en 
diensten en overheidsopdrachten en de
bevordering van investeringen, waarmee 
een voorspelbaar kader wordt geschapen 
dat rechtszekerheid biedt en waarvan 
hoofdzakelijk de Europese Unie profiteert, 
gezien haar ruime concurrentievoordeel 
in deze sectoren;

Or. es

Amendement 56
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter r

Ontwerpbesluit Amendement

(r) onderstreept dat de huidige tijdelijke 
handelsregeling, die op een unilateraal 
stelstel van algemene preferenties is 
gebaseerd, in de richting gaat van een via 
onderhandelingen overeengekomen 
wederkerige regeling voor de geleidelijke 
liberalisering van de handel in goederen en 
diensten en overheidsopdrachten en de 
bevordering van investeringen, waarmee 
een voorspelbaar kader wordt geschapen 
dat rechtszekerheid biedt en wederzijds 
vertrouwen wekt, dat nodig is om handel 
en investeringen te stimuleren;

(r) betreurt dat de huidige tijdelijke 
handelsregeling, die op een unilateraal 
stelstel van algemene preferenties is 
gebaseerd, in de richting gaat van een via 
onderhandelingen overeengekomen 
wederkerige regeling voor de geleidelijke 
liberalisering van de handel in goederen en 
diensten en overheidsopdrachten en de 
bevordering van investeringen, waarmee 
een voorspelbaar kader wordt geschapen 
dat rechtszekerheid biedt en waarvan 
hoofdzakelijk de Europese Unie profiteert, 
gezien haar ruime concurrentievoordeel 
in deze sectoren;
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Or. es

Amendement 57
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter r bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

(r bis) betreurt dat de eis om te voldoen 
aan in de overeenkomst vastgestelde 
arbeids- en sociaal-ecologische normen 
niet overeenkomt met het bepaalde in het 
huidige SAP+, aangezien het hoofdstuk 
inzake handel en duurzame ontwikkeling 
niet verwijst naar en geen verband houdt 
met de regeling voor 
geschillenbeslechting; betreurt echter dat 
de overeenkomst de handelspijler voorop 
heeft gesteld, geen aandacht schenkt aan 
de doelstelling van maatschappelijke 
samenhang en de geboekte vooruitgang in 
gevaar brengt;

Or. es

Amendement 58
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter r bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

(r bis) betreurt dat de eis om te voldoen 
aan in de overeenkomst vastgestelde 
arbeids- en sociaal-ecologische normen 
niet overeenkomt met het bepaalde in het 
huidige SAP+, aangezien het hoofdstuk 
inzake handel en duurzame ontwikkeling 
niet verwijst naar en geen verband houdt 
met de regeling voor 
geschillenbeslechting;

Or. es
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Amendement 59
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter t

Ontwerpbesluit Amendement

(t) benadrukt dat de 
associatieovereenkomst met Midden-
Amerika op doeltreffende wijze bijdraagt
aan de inspanningen ter bevordering van de 
regionale integratie en aan het uiteindelijke 
doel van het biregionaal strategisch 
partnerschap tussen de EU en Latijns-
Amerika;

(t) benadrukt dat de 
associatieovereenkomst met Midden-
Amerika op doeltreffende wijze moet 
bijdragen aan de inspanningen ter 
bevordering van de regionale, 
maatschappelijke en politieke integratie en 
aan het uiteindelijke doel van het 
biregionaal strategisch partnerschap tussen 
de EU en Latijns-Amerika;

Or. es

Amendement 60
Raimon Obiols

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter t

Ontwerpbesluit Amendement

(t) benadrukt dat de 
associatieovereenkomst met Midden-
Amerika op doeltreffende wijze bijdraagt 
aan de inspanningen ter bevordering van de 
regionale integratie en aan het uiteindelijke 
doel van het biregionaal strategisch 
partnerschap tussen de EU en Latijns-
Amerika;

(t) benadrukt dat de 
associatieovereenkomst met Midden-
Amerika op doeltreffende wijze bijdraagt 
aan de inspanningen ter bevordering van de 
regionale, maatschappelijke en politieke 
integratie en aan het uiteindelijke doel van 
het biregionaal strategisch partnerschap 
tussen de EU en Latijns-Amerika;

Or. es

Amendement 61
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
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Paragraaf 1 - letter t bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

(t bis) wijst op zijn bezorgdheid inzake de 
te verwachten sociaal-ecologische impact 
van de overeenkomst en de gevolgen 
hiervan voor een regio met een reeds 
groot risico op natuurrampen, zelfs als de 
klimaatverandering niet in overweging 
wordt genomen; dringt er bij de 
parlementaire associatieraad op aan de 
ontwikkeling van de situatie nauwkeurig 
te volgen, de Associatieraad om 
informatie te verzoeken en jaarlijks 
verslag uit te brengen;

Or. es

Amendement 62
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter t bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

(t bis) wijst op zijn bezorgdheid inzake de 
te verwachten sociaal-ecologische impact 
van de overeenkomst en de gevolgen 
hiervan voor een regio met een reeds 
groot risico op natuurrampen, zelfs als de 
klimaatverandering niet in overweging 
wordt genomen; dringt er bij de 
parlementaire associatieraad op aan de 
ontwikkeling van de situatie nauwkeurig 
te volgen, de Associatieraad om 
informatie te verzoeken en jaarlijks 
verslag uit te brengen; 

Or. es

Amendement 63
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter t ter (nieuw)
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Ontwerpbesluit Amendement

(t ter) wijst op de manier waarop de 
overeenkomst een primair exportmodel 
vaststelt voor de Midden-Amerikaanse 
landen, waarmee de druk op land en 
water wordt verhoogd en de productie zich 
concentreert in slechts een aantal 
sectoren zoals fruit, groenten en noten, 
zoals blijkt uit het in opdracht van de 
Commissie uitgevoerde onderzoek naar 
sociale en ecologische gevolgen;

Or. es

Amendement 64
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter t quater (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

(t ter) dringt er bij de Associatieraad op 
aan na vijf jaar uitvoering van de 
overeenkomst een effectbeoordeling ten 
uitvoer te leggen; en een herziening van 
de overeenkomst op basis van de 
vastgestelde resultaten en effecten te 
bevorderen;

Or. es

Amendement 65
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter t quater (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

(t ter) dringt er bij de Associatieraad op 
aan na vijf jaar uitvoering van de 
overeenkomst een effectbeoordeling ten 
uitvoer te leggen; en een herziening van 
de overeenkomst op basis van de 
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vastgestelde resultaten en effecten te 
bevorderen;

Or. es

Amendement 66
Raimon Obiols

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter t quater (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

(t ter) dringt er bij de Associatieraad op 
aan na vijf jaar uitvoering van de 
overeenkomst een effectbeoordeling ten 
uitvoer te leggen en een herziening van de 
overeenkomst op basis van de in die 
periode vastgestelde resultaten en effecten 
in die periode te bevorderen;

Or. es

Amendement 67
Willy Meyer

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 - letter t quinquies (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

(t quinquies) wijst op de manier waarop 
de in de regio waargenomen tekenen van 
democratische achteruitgang, de tendens 
tot militarisering, de schendingen van de 
mensenrechten die in een aantal landen 
blijven voortduren en in andere landen 
opnieuw plaatsvinden, zoals het 
toenemende aantal moorden op 
vakbondsleden en het voortduren van 
feminicide, in het debat inzake deze 
overeenkomst onzichtbaar zijn gemaakt; 
dringt er bij de parlementaire 
associatieraad op aan de ontwikkeling van 
de situatie nauwkeurig te volgen, de 
Associatieraad om informatie te 
verzoeken en jaarlijks verslag uit te 
brengen; 
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Or. es


