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Amendement 1
Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. gelooft dat het Verdrag van Lissabon 
belangrijke positieve elementen heeft 
ingebracht in de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht, maar betreurt een 
aantal tekortkomingen in de wijze van 
uitvoering daarvan; wil niet langer dulden 
dat de Raad en de Commissie in veel 
gevallen blijven optreden alsof er geen 
Verdrag van Lissabon in werking was 
getreden; verlangt naleving van de 
verplichting om het Parlement "onverwijld 
en ten volle, en in iedere fase van de 
procedure" te informeren omtrent de 
sluiting van internationale 
overeenkomsten; betreurt de 
onaanvaarbare traagheid met de 
aanpassing van de handelingen van de 
voormalige derde pijler aan het Verdrag 
van Lissabon; bepleit om de handelingen 
van de voormalige derde pijler ieder 
afzonderlijk te beoordelen op de mate 
waarin zij op de grondrechten van invloed 
zijn, om ze vervolgens in overeenstemming 
te brengen met de nieuwe 
normenhiërarchie van basishandelingen,
gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen;

1. gelooft dat het Verdrag van Lissabon 
belangrijke positieve elementen heeft 
ingebracht in de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht, maar betreurt een 
aantal tekortkomingen in de wijze van 
uitvoering daarvan; wil niet langer dulden 
dat de Raad en de Commissie in veel 
gevallen blijven optreden alsof er geen 
Verdrag van Lissabon in werking was 
getreden; verlangt naleving van de 
verplichting om het Parlement "onverwijld 
en ten volle, en in iedere fase van de 
procedure" te informeren omtrent de 
sluiting van internationale 
overeenkomsten; betreurt de 
onaanvaardbare traagheid met de 
aanpassing van de handelingen van de 
voormalige derde pijler aan het Verdrag 
van Lissabon; bepleit om de handelingen 
van de voormalige derde pijler ieder 
afzonderlijk te beoordelen op de mate 
waarin zij op de grondrechten van invloed 
zijn, om ze vervolgens in overeenstemming 
te brengen met de nieuwe 
normenhiërarchie van basishandelingen, 
gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen, en de nieuwe 
institutionele orde/structuur na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon;

Or. en

Amendement 2
Renate Weber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. gelooft dat het Verdrag van Lissabon
belangrijke positieve elementen heeft 
ingebracht in de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht, maar betreurt een 
aantal tekortkomingen in de wijze van 
uitvoering daarvan; wil niet langer dulden 
dat de Raad en de Commissie in veel 
gevallen blijven optreden alsof er geen 
Verdrag van Lissabon in werking was
getreden; verlangt naleving van de 
verplichting om het Parlement "onverwijld 
en ten volle, en in iedere fase van de 
procedure" te informeren omtrent de 
sluiting van internationale 
overeenkomsten; betreurt de 
onaanvaarbare traagheid met de 
aanpassing van de handelingen van de 
voormalige derde pijler aan het Verdrag 
van Lissabon; bepleit om de handelingen 
van de voormalige derde pijler ieder 
afzonderlijk te beoordelen op de mate 
waarin zij op de grondrechten van invloed 
zijn, om ze vervolgens in overeenstemming 
te brengen met de nieuwe 
normenhiërarchie van basishandelingen, 
gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen;

1. gelooft dat het Verdrag van Lissabon en 
het Handvest van de grondrechten de 
constitutionele basis van de EU-
instellingen en lidstaten hebben versterkt 
om de gedeelde doelstelling te 
verwezenlijken om de EU om te vormen 
tot een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht, maar betreurt een aantal 
tekortkomingen in de wijze van uitvoering 
daarvan; is van mening dat deze 
doelstelling vereist dat de verdragen en 
wetten van de EU gelijk worden toegepast 
in de EU en dat bijgevolg "opt-outs" of 
bijzondere regelingen dienen te worden 
verwijderd; wil niet langer dulden dat de 
Raad en de Commissie in veel gevallen 
blijven optreden alsof er geen Verdrag van 
Lissabon of Handvest van de 
grondrechten in werking waren getreden, 
onder meer door de rol en legitimiteit van 
het Europees Parlement en van nationale 
parlementen te negeren; verlangt naleving 
van de verplichting om het Parlement
"onverwijld en ten volle, en in iedere fase 
van de procedure" te informeren omtrent 
de sluiting van internationale 
overeenkomsten; betreurt de 
onaanvaardbare traagheid met de 
aanpassing van de handelingen van de 
voormalige derde pijler aan het Verdrag 
van Lissabon; bepleit om de handelingen 
van de voormalige derde pijler ieder 
afzonderlijk te beoordelen op de mate 
waarin zij op de grondrechten van invloed 
zijn, om ze vervolgens in overeenstemming 
te brengen met de nieuwe 
normenhiërarchie van basishandelingen, 
gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen;

Or. en
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Amendement 3
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. gelooft dat het Verdrag van Lissabon 
belangrijke positieve elementen heeft 
ingebracht in de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht, maar betreurt een 
aantal tekortkomingen in de wijze van 
uitvoering daarvan; wil niet langer dulden 
dat de Raad en de Commissie in veel 
gevallen blijven optreden alsof er geen 
Verdrag van Lissabon in werking was 
getreden; verlangt naleving van de 
verplichting om het Parlement "onverwijld 
en ten volle, en in iedere fase van de 
procedure" te informeren omtrent de 
sluiting van internationale 
overeenkomsten; betreurt de 
onaanvaarbare traagheid met de 
aanpassing van de handelingen van de 
voormalige derde pijler aan het Verdrag 
van Lissabon; bepleit om de handelingen 
van de voormalige derde pijler ieder 
afzonderlijk te beoordelen op de mate 
waarin zij op de grondrechten van invloed 
zijn, om ze vervolgens in overeenstemming 
te brengen met de nieuwe 
normenhiërarchie van basishandelingen, 
gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen;

1. gelooft dat het Verdrag van Lissabon 
belangrijke positieve elementen heeft 
ingebracht in de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht, maar wijst op een 
aantal tekortkomingen in de wijze van 
uitvoering daarvan; herinnert eraan dat de 
bevoegdheden van het Europees 
Parlement door het Verdrag van Lissabon 
verruimd zijn; verlangt naleving van de 
verplichting om het Parlement "onverwijld 
en ten volle, en in iedere fase van de 
procedure" te informeren omtrent de 
sluiting van internationale 
overeenkomsten; betreurt de traagheid met 
de aanpassing van de handelingen van de 
voormalige derde pijler aan het Verdrag 
van Lissabon; bepleit om de handelingen 
van de voormalige derde pijler ieder 
afzonderlijk te beoordelen op de mate 
waarin zij van invloed zijn, om ze 
vervolgens in overeenstemming te brengen 
met de nieuwe normenhiërarchie van 
basishandelingen, gedelegeerde 
handelingen en uitvoeringshandelingen;

Or. fr

Amendement 4
Juan Fernando López Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat wanneer de 
grondrechten en de rechten van Europese 
burgers op het spel staan de missie van de 
EU moet zijn om het hoogste niveau van 
bescherming te bevorderen (zoals 
vastgesteld in artikel 53 van het EU-
Handvest en in de jurisprudentie van het 
EHRM);

Or. en

Amendement 5
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt dat de gewone 
wetgevingsprocedure de wetgeving dichter 
bij de burger brengt en de invloed van het 
Parlement, de enige democratisch gekozen 
instelling van de EU, heeft vergroot;

2. stelt dat de gewone 
wetgevingsprocedure tot doel heeft de 
wetgeving dichter bij de burger te brengen 
door de invloed van het Parlement, de 
enige democratisch gekozen instelling van 
de EU, te vergroten;

Or. en

Amendement 6
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt dat de gewone 
wetgevingsprocedure de wetgeving dichter 
bij de burger brengt en de invloed van het 
Parlement, de enige democratisch gekozen 
instelling van de EU, heeft vergroot;

2. stelt dat de gewone 
wetgevingsprocedure de wetgeving dichter 
bij de burger brengt en de invloed van het 
Parlement, de enige rechtstreeks door de 
burgers gekozen instelling van de EU, 
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heeft vergroot, zodat het optreden van de 
Europese Unie een grotere legitimatie 
heeft gekregen en efficiënter, 
transparanter en democratischer is 
geworden;

Or. it

Amendement 7
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt dat de gewone 
wetgevingsprocedure de wetgeving dichter 
bij de burger brengt en de invloed van het 
Parlement, de enige democratisch gekozen 
instelling van de EU, heeft vergroot;

2. stelt dat de gewone 
wetgevingsprocedure de wetgeving dichter 
bij de burger brengt en de invloed van het 
Parlement, de enige democratisch gekozen 
instelling van de EU, heeft vergroot; 
benadrukt dat deze procedure verder dient 
te worden uitgebreid in het kader van 
toekomstige herzieningen van de 
verdragen en dat er moet worden gezorgd 
voor meer transparantie bij het 
besluitvormingsproces, met name met 
betrekking tot akkoorden en trilogen in 
eerste lezing, om ervoor te zorgen dat het 
recht op toegang tot documenten en 
informatie gewaarborgd is, zoals voorzien 
in de verdragen;

Or. en

Amendement 8
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat de Commissie in haar 3. merkt op dat de Commissie in haar 
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mededeling van 20 april 2010 "Een ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht voor de 
burgers van Europa – Actieplan ter 
uitvoering van het programma van 
Stockholm", de Unie aanspoort meer 
ambitie te tonen in haar reactie op de 
dagelijkse beslommeringen en verlangens
van Europeanen, en ook beklemtoont dat 
de Unie moet kunnen reageren op 
onverwachte gebeurtenissen, snel kansen 
moet kunnen grijpen en moet kunnen 
anticiperen op en zich aanpassen aan 
toekomstige tendensen;

mededeling van 20 april 2010 "Een ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht voor de 
burgers van Europa – Actieplan ter 
uitvoering van het programma van 
Stockholm", de Unie aanspoort meer 
ambitie te tonen in haar reactie op de 
dagelijkse beslommeringen, belangen en 
verwachtingen van Europeanen, en ook 
beklemtoont dat de Unie moet kunnen 
reageren op onverwachte gebeurtenissen, 
snel kansen moet kunnen grijpen en moet 
kunnen anticiperen op en zich aanpassen 
aan toekomstige tendensen;

Or. it

Amendement 9
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat de Commissie in haar 
mededeling van 20 april 2010 "Een ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht voor de 
burgers van Europa – Actieplan ter 
uitvoering van het programma van
Stockholm3", de Unie aanspoort meer 
ambitie te tonen in haar reactie op de 
dagelijkse beslommeringen en verlangens 
van Europeanen, en ook beklemtoont dat 
de Unie moet kunnen reageren op 
onverwachte gebeurtenissen, snel kansen 
moet kunnen grijpen en moet kunnen 
anticiperen op en zich aanpassen aan 
toekomstige tendensen;

3. merkt op dat de Commissie in haar 
mededeling van 20 april 2010 "Een ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht voor de 
burgers van Europa – Actieplan ter 
uitvoering van het programma van
Stockholm3", de Unie aanspoort meer 
ambitie te tonen in haar reactie op de 
dagelijkse beslommeringen en verlangens 
van EU-burgers, inwoners en migranten, 
en ook beklemtoont dat de Unie moet 
kunnen reageren op onverwachte 
gebeurtenissen, snel kansen moet kunnen 
grijpen en moet kunnen anticiperen op en 
zich aanpassen aan toekomstige tendensen;

Or. en

Amendement 10
Sarah Ludford
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat de Commissie in haar 
mededeling van 20 april 2010 "Een ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht voor de 
burgers van Europa – Actieplan ter 
uitvoering van het programma van 
Stockholm3", de Unie aanspoort meer 
ambitie te tonen in haar reactie op de 
dagelijkse beslommeringen en verlangens 
van Europeanen, en ook beklemtoont dat 
de Unie moet kunnen reageren op 
onverwachte gebeurtenissen, snel kansen 
moet kunnen grijpen en moet kunnen 
anticiperen op en zich aanpassen aan 
toekomstige tendensen;

3. merkt op dat de Commissie in haar 
mededeling van 20 april 2010 "Een ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht voor de 
burgers van Europa – Actieplan ter 
uitvoering van het programma van
Stockholm3", de Unie aanspoort meer 
ambitie te tonen in haar reactie op de 
dagelijkse beslommeringen en verlangens 
van EU-burgers, inwoners en migranten, 
en ook beklemtoont dat de Unie moet 
kunnen reageren op onverwachte 
gebeurtenissen, snel kansen moet kunnen 
grijpen en moet kunnen anticiperen op en 
zich aanpassen aan toekomstige tendensen;

Or. en

Amendement 11
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert er in dit verband aan dat de 
Commissie herhaaldelijk haar recht van 
initiatief overeenkomstig artikel 76 
VWEU heeft doen gelden;

Schrappen

Or. en

Amendement 12
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de tijd van de grote 
meerjarige programma's die vanuit een 
intergouvernementele gedachte worden 
opgesteld, gepasseerd lijkt, gezien de 
rijkdom aan rechtsgrondslagen waarin de 
verdragen voorzien voor gebieden als de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, 
en gezien de mogelijkheden waarover de 
Commissie beschikt en haar ambitie om 
gebruik te maken van haar echt van 
initiatief;

Schrappen

Or. en

Amendement 13
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de tijd van de grote 
meerjarige programma's die vanuit een 
intergouvernementele gedachte worden 
opgesteld, gepasseerd lijkt, gezien de 
rijkdom aan rechtsgrondslagen waarin de 
verdragen voorzien voor gebieden als de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, en 
gezien de mogelijkheden waarover de 
Commissie beschikt en haar ambitie om 
gebruik te maken van haar echt van 
initiatief;

5. is van mening dat de tijd van de grote 
meerjarige programma's die vanuit een 
intergouvernementele gedachte worden 
opgesteld, gepasseerd lijkt, gezien het 
belang van het waarborgen van 
democratische controle op dit vlak door 
middel van de gewone 
wetgevingsprocedure, de rijkdom aan 
rechtsgrondslagen waarin de verdragen 
voorzien voor gebieden als de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht, en gezien de 
mogelijkheden waarover de Commissie 
beschikt en haar ambitie om gebruik te 
maken van haar recht van initiatief;

Or. en

Amendement 14
Renate Weber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de tijd van de grote 
meerjarige programma's die vanuit een 
intergouvernementele gedachte worden 
opgesteld, gepasseerd lijkt, gezien de 
rijkdom aan rechtsgrondslagen waarin de 
verdragen voorzien voor gebieden als de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, en 
gezien de mogelijkheden waarover de 
Commissie beschikt en haar ambitie om 
gebruik te maken van haar echt van 
initiatief;

5. is van mening dat de tijd van de grote 
meerjarige programma's die vanuit een 
intergouvernementele gedachte worden 
opgesteld, herzien zou kunnen worden 
door meer ruimte te laten voor flexibiliteit, 
met name om te reageren op dringende 
kwesties of op verzoeken om op te treden 
of voorstellen van het EP, gezien de 
rijkdom aan rechtsgrondslagen waarin de 
verdragen voorzien voor gebieden als de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, en 
gezien de mogelijkheden waarover de 
Commissie beschikt en haar ambitie om 
gebruik te maken van haar recht van 
initiatief; is van mening dat de Commissie 
niettemin aan het begin van haar 
ambtstermijn haar actieprogramma dient 
op te stellen en te presenteren, dat 
vervolgens wordt herzien en voltooid op 
basis van de verzoeken van het EP en de 
Raad en later wordt uitgevoerd met 
duidelijke termijnen;

Or. en

Amendement 15
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de tijd van de grote 
meerjarige programma's die vanuit een 
intergouvernementele gedachte worden 
opgesteld, gepasseerd lijkt, gezien de 
rijkdom aan rechtsgrondslagen waarin de 
verdragen voorzien voor gebieden als de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, 

5. steunt het besluit dat de Raad heeft 
genomen op zijn informele bijeenkomst in 
juli 2013 om een programma aan te 
nemen dat het programma van Stockholm 
zou opvolgen; wijst er verder op dat het 
toepassingsgebied en de omvang van dit 
programma nog dienen te worden 
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en gezien de mogelijkheden waarover de 
Commissie beschikt en haar ambitie om 
gebruik te maken van haar echt van 
initiatief;

bepaald;

Or. en

Amendement 16
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. moedigt de Commissie dan ook aan om 
haar rol in de vorming van het beleid en 
de keuze van wetgevingsprioriteiten te 
aanvaarden en telkens wanneer nodig 
gebruik te maken van haar initiatiefrecht, 
en zich te verzetten tegen iedere poging tot 
terugkeer naar het intergouvernementele 
tijdperk van voor de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon;

Schrappen

Or. en

Amendement 17
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. moedigt de Commissie dan ook aan om 
haar rol in de vorming van het beleid en de 
keuze van wetgevingsprioriteiten te 
aanvaarden en telkens wanneer nodig 
gebruik te maken van haar initiatiefrecht, 
en zich te verzetten tegen iedere poging tot 
terugkeer naar het intergouvernementele 
tijdperk van voor de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon;

6. moedigt de Commissie dan ook aan om 
haar rol in de vorming van het beleid en de 
keuze van wetgevingsprioriteiten te 
aanvaarden en telkens wanneer nodig 
gebruik te maken van haar initiatiefrecht 
om zo een holistische en coherente 
aanpak van de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht te waarborgen; verzet
zich bovendien tegen iedere poging tot 
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terugkeer naar het intergouvernementele 
tijdperk van voor de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon;

Or. en

Amendement 18
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. moedigt de Commissie dan ook aan om 
haar rol in de vorming van het beleid en 
de keuze van wetgevingsprioriteiten te 
aanvaarden en telkens wanneer nodig
gebruik te maken van haar initiatiefrecht, 
en zich te verzetten tegen iedere poging tot 
terugkeer naar het intergouvernementele 
tijdperk van voor de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon;

6. wijst erop dat de Commissie gebruik
kan maken van haar recht om wetgeving 
voor te stellen met volledige inachtneming 
van haar bevoegdheden als vastgesteld in 
de verdragen, met inbegrip van het 
beginsel van subsidiariteit, en in nauwe 
samenwerking met de medewetgevers; 
verzet zich bovendien tegen iedere poging 
tot terugkeer naar het 
intergouvernementele tijdperk van voor de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon;

Or. en

Amendement 19
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. gelooft dat het kunnen voorstellen 
van een aantal wetgevingsinstrumenten 
een doelstelling op middellange termijn 
moet zijn voor het Europees Parlement;

Or. en
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Amendement 20
Juan Fernando López Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. meent dat de grotere betrokkenheid van 
nationale parlementen bij de activiteiten 
van de Europese Unie, zoals neergelegd in 
de protocollen nrs. 1 (over de rol van de 
nationale parlementen in de Europese 
Unie) en 2 (betreffende de toepassing van 
de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid ) gehecht aan het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, heeft een positief effect 
onder meer op de ontwikkeling en werking 
van de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht, niet alleen omdat de inachtneming 
van het subsidiariteitsbeginsel beter wordt 
gewaarborgd, maar ook omdat de bredere 
en intensere band tussen de Europese 
volkeren een belangrijke bijdrage levert 
aan de wetgeving en de Europese politiek;

7. meent dat de grotere betrokkenheid van 
nationale parlementen bij de activiteiten 
van de Europese Unie, zoals neergelegd in 
de protocollen nrs. 1 (over de rol van de 
nationale parlementen in de Europese 
Unie) en 2 (betreffende de toepassing van 
de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid ) gehecht aan het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, heeft een positief effect 
onder meer op de ontwikkeling en werking 
van de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht, niet alleen omdat de inachtneming 
van het subsidiariteitsbeginsel beter wordt 
gewaarborgd, maar ook omdat de bredere 
en intensere band tussen de Europese 
volkeren een belangrijke bijdrage levert 
aan de wetgeving en de Europese politiek; 
is van oordeel dat de inbreng van de 
nationale parlementen verder moet 
worden uitgebreid, evenals de 
samenwerking tussen de nationale 
parlementen bij gemeenschappelijke 
issues; is van oordeel dat de inbreng van 
de nationale parlementen op 
veiligheidsgebied essentieel is en dat er 
een "parliamentary cycle" moet komen
als raamwerk voor de "policy cycle", die 
zonder enige parlementaire controle door 
Raad, lidstaten en agentschappen wordt 
uitgevoerd;

Or. fr
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Amendement 21
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. meent dat de grotere betrokkenheid van 
nationale parlementen bij de activiteiten 
van de Europese Unie, zoals neergelegd in 
de protocollen nrs. 1 (over de rol van de 
nationale parlementen in de Europese 
Unie) en 2 (betreffende de toepassing van 
de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid ) gehecht aan het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, heeft een positief effect
onder meer op de ontwikkeling en werking 
van de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht, niet alleen omdat de inachtneming 
van het subsidiariteitsbeginsel beter wordt 
gewaarborgd, maar ook omdat de bredere 
en intensere band tussen de Europese 
volkeren een belangrijke bijdrage levert 
aan de wetgeving en de Europese politiek;

7. meent dat de grotere betrokkenheid van 
nationale parlementen bij de activiteiten 
van de Europese Unie, zoals neergelegd in 
de protocollen nrs. 1 (over de rol van de 
nationale parlementen in de Europese 
Unie) en 2 (betreffende de toepassing van 
de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid) gehecht aan het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, onder meer een positief 
effect heeft op de ontwikkeling en werking 
van de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht, niet alleen omdat de inachtneming 
van het subsidiariteitsbeginsel beter wordt 
gewaarborgd, maar ook omdat de bredere 
en intensere band tussen de Europese 
volkeren een belangrijke bijdrage levert 
aan de wetgeving en de Europese politiek;
is van mening dat het 
subsidiariteitsbeginsel eveneens dient te 
worden toegepast met de regionale 
regeringen die wettelijke bevoegdheden 
hebben op dit gebied;

Or. en

Amendement 22
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt aan op een intensievere 
samenwerking en dialoog tussen de 
nationale parlementen en het Europees 
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Parlement, alsook tussen de instellingen 
en organen van de EU in het algemeen en 
de nationale parlementen, om ervoor te 
zorgen dat informatie omtrent initiatieven 
van de EU zoveel mogelijk rechtstreeks en 
onverwijld door de instellingen en 
organen van de EU ter beschikking wordt 
gesteld van de nationale parlementen, 
bijvoorbeeld door deel te nemen aan 
plenaire hoorzittingen en hoorzittingen in 
de commissies van de nationale 
parlementen;

Or. en

Amendement 23
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Kopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

Uniforme verkiezingswetgeving Eenvormige kieswet voor de verkiezingen 
voor het Europees Parlement

Or. en

Amendement 24
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat er ook zonder 
overeenstemming over een eenvormige 
verkiezingsprocedure sprake is van een 
geleidelijke convergentie van de 
verkiezingsstelsels, in het bijzonder 
dankzij de formele instelling van politieke 
partijen op EU-niveau4, de 
werkzaamheden aan de totstandbrenging 

Schrappen
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van een Europees statuut op basis van het 
voorstel van de Commissie ter hervorming 
van de regels betreffende het statuut van 
Europese politieke partijen5 en de 
afschaffing van het dubbele mandaat6, 
waardoor het lidmaatschap van het 
Europees Parlement voortaan 
onverenigbaar werd met dat van een 
nationaal parlement;
__________________
4 Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 4 
november 2003 betreffende het statuut en 
de financiering van politieke partijen op 
Europees niveau (PB L 297 van 
15.11.2003, blz. 1), zoals gewijzigd bij 
verordening (EG) nr. 1524/2007.
5 COM(2012)0499.
6 Besluit van de Raad 2002/772/EG, 
Euratom, artikel 1, lid 7, onder b).

Or. en

Amendement 25
Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat er ook zonder 
overeenstemming over een eenvormige 
verkiezingsprocedure sprake is van een 
geleidelijke convergentie van de 
verkiezingsstelsels, in het bijzonder dankzij 
de formele instelling van politieke partijen 
op EU-niveau4, de werkzaamheden aan de 
totstandbrenging van een Europees statuut 
op basis van het voorstel van de 
Commissie ter hervorming van de regels 
betreffende het statuut van Europese 
politieke partijen5 en de afschaffing van het 
dubbele mandaat6, waardoor het 

8. merkt op dat er ook zonder 
overeenstemming over een eenvormige 
verkiezingsprocedure sprake is van een 
geleidelijke convergentie van de 
verkiezingsstelsels, in het bijzonder dankzij 
de formele instelling van politieke partijen 
en politieke stichtingen op EU-niveau4, de 
werkzaamheden aan de totstandbrenging 
van een Europees statuut op basis van het 
voorstel van de Commissie ter hervorming 
van de regels betreffende het statuut van 
Europese politieke partijen5 en de 
afschaffing van het dubbele mandaat6, 
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lidmaatschap van het Europees Parlement 
voortaan onverenigbaar werd met dat van 
een nationaal parlement;

waardoor het lidmaatschap van het 
Europees Parlement voortaan 
onverenigbaar werd met dat van een 
nationaal parlement;

Or. en

Amendement 26
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat er ook zonder 
overeenstemming over een eenvormige 
verkiezingsprocedure sprake is van een 
geleidelijke convergentie van de 
verkiezingsstelsels, in het bijzonder dankzij 
de formele instelling van politieke partijen 
op EU-niveau4, de werkzaamheden aan de 
totstandbrenging van een Europees statuut 
op basis van het voorstel van de 
Commissie ter hervorming van de regels 
betreffende het statuut van Europese 
politieke partijen5 en de afschaffing van het 
dubbele mandaat6, waardoor het 
lidmaatschap van het Europees Parlement 
voortaan onverenigbaar werd met dat van 
een nationaal parlement;

8. merkt op dat er ook zonder 
overeenstemming over een eenvormige 
verkiezingsprocedure voor de verkiezingen 
voor het Europees Parlement sprake is 
van een geleidelijke convergentie van de 
verkiezingsstelsels, in het bijzonder dankzij 
de formele instelling van politieke partijen 
op EU-niveau4, de werkzaamheden aan de 
totstandbrenging van een Europees statuut 
op basis van het voorstel van de 
Commissie ter hervorming van de regels 
betreffende het statuut van Europese 
politieke partijen5 en de afschaffing van het 
dubbele mandaat6, waardoor het 
lidmaatschap van het Europees Parlement 
voortaan onverenigbaar werd met dat van 
een nationaal parlement; vraagt meer 
transparante procedures voor de 
nominatie van kandidaten die hun 
onafhankelijkheid waarborgen en de 
mogelijkheid om directe kiesdistricten in 
te voeren;

Or. en

Amendement 27
Claude Moraes
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. meent dat de democratische functie van 
het Parlement beter moet worden 
uitgedragen in de publieke opinie en dat 
de verkiezingscampagnes voor elke 
nieuwe zittingsperiode betrekking moeten 
hebben op werkelijke Europese kwesties;

Schrappen

Or. en

Amendement 28
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. meent dat de democratische functie van 
het Parlement beter moet worden 
uitgedragen in de publieke opinie en dat de 
verkiezingscampagnes voor elke nieuwe 
zittingsperiode betrekking moeten hebben 
op werkelijke Europese kwesties;

9. meent dat de democratische functie van 
het Parlement beter moet worden 
uitgedragen in de publieke opinie en dat de 
verkiezingscampagnes voor elke nieuwe 
zittingsperiode betrekking moeten hebben 
op alle kwesties die Europeanen 
aanbelangen;

Or. en

Amendement 29
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. meent dat een hervorming van de 
verkiezingsprocedure in de toekomst 
geboden zal zijn, om de legitimatie en de 
efficiëntie du Parlement te vergroten door 

Schrappen
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versterking van de Europese 
democratische dimensie en voorts door 
een meer evenredige zetelverdeling tussen 
de lidstaten, overeenkomstig de in de 
verdragen geformuleerde beginselen; 
meent dat een dergelijke hervorming de 
Europese burgers kan aanmoedigen om 
in de lidstaat van hun woonplaats, 
waarvan zij niet de nationaliteit hebben, 
aan de Europese verkiezingen deel te 
nemen;

Or. en

Amendement 30
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. meent dat een hervorming van de 
verkiezingsprocedure in de toekomst 
geboden zal zijn, om de legitimatie en de 
efficiëntie du Parlement te vergroten door 
versterking van de Europese democratische 
dimensie en voorts door een meer 
evenredige zetelverdeling tussen de 
lidstaten, overeenkomstig de in de 
verdragen geformuleerde beginselen; 
meent dat een dergelijke hervorming de 
Europese burgers kan aanmoedigen om in 
de lidstaat van hun woonplaats, waarvan zij 
niet de nationaliteit hebben, aan de 
Europese verkiezingen deel te nemen;

10. meent dat een radicale hervorming van 
het Europese bestel in de toekomst 
geboden zal zijn om de burgers niet alleen 
de leden van het Europees Parlement 
maar ook de hoogste ambtsdragers van de 
EU (voorzitter, vicevoorzitter, 
commissarissen) rechtstreeks door de 
burgers te laten kiezen; stelt dat het 
resultaat daarvan een sterke verkleining 
van de democratische kloof tussen de EU 
en Europese burgers zal zijn en een 
versterking van de legitimatie en de 
efficiëntie van het Parlement door 
versterking van de Europese democratische 
dimensie en voorts door een meer 
evenredige zetelverdeling tussen de 
lidstaten, overeenkomstig de in de 
verdragen geformuleerde beginselen; 
meent dat een dergelijke hervorming de 
Europese burgers kan aanmoedigen om in 
de lidstaat van hun woonplaats, waarvan zij 
niet de nationaliteit hebben, aan de 
Europese verkiezingen deel te nemen;
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Or. it

Amendement 31
Hubert Pirker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. meent dat een hervorming van de 
verkiezingsprocedure in de toekomst 
geboden zal zijn, om de legitimatie en de 
efficiëntie du Parlement te vergroten door 
versterking van de Europese democratische 
dimensie en voorts door een meer 
evenredige zetelverdeling tussen de 
lidstaten, overeenkomstig de in de 
verdragen geformuleerde beginselen; 
meent dat een dergelijke hervorming de 
Europese burgers kan aanmoedigen om in 
de lidstaat van hun woonplaats, waarvan zij 
niet de nationaliteit hebben, aan de 
Europese verkiezingen deel te nemen;

10. meent dat een hervorming van de 
verkiezingsprocedure in de toekomst 
geboden zal zijn, om de legitimatie en de 
efficiëntie du Parlement te vergroten door 
versterking van de Europese democratische 
dimensie, overeenkomstig de in de 
verdragen geformuleerde beginselen; 
meent dat een dergelijke hervorming de 
Europese burgers kan aanmoedigen om in 
de lidstaat van hun woonplaats, waarvan zij 
niet de nationaliteit hebben, aan de 
Europese verkiezingen deel te nemen;

Or. de

Amendement 32
Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. meent dat een hervorming van de 
verkiezingsprocedure in de toekomst 
geboden zal zijn, om de legitimatie en de 
efficiëntie du Parlement te vergroten door 
versterking van de Europese democratische 
dimensie en voorts door een meer 
evenredige zetelverdeling tussen de 
lidstaten, overeenkomstig de in de 
verdragen geformuleerde beginselen; 

10. meent dat een hervorming van de 
verkiezingsprocedure Europees, autonoom 
en homogeen moet zijn en in de toekomst 
geboden zal zijn, om de legitimatie en de 
efficiëntie van het Parlement te vergroten 
door versterking van de Europese 
democratische dimensie en voorts door een 
meer evenredige zetelverdeling tussen de 
lidstaten, overeenkomstig de in de 
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meent dat een dergelijke hervorming de 
Europese burgers kan aanmoedigen om in 
de lidstaat van hun woonplaats, waarvan zij 
niet de nationaliteit hebben, aan de 
Europese verkiezingen deel te nemen;

verdragen geformuleerde beginselen; 
meent dat een dergelijke hervorming de 
Europese burgers kan aanmoedigen om in 
de lidstaat van hun woonplaats, waarvan zij 
niet de nationaliteit hebben, aan de 
Europese verkiezingen deel te nemen; is 
van mening dat om dit doel te bereiken 
meer inspanningen moeten worden 
geleverd op het gebied van communicatie 
en publiciteit in het kader van de 
verkiezingen;

Or. en

Amendement 33
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. meent dat een hervorming van de 
verkiezingsprocedure in de toekomst 
geboden zal zijn, om de legitimatie en de 
efficiëntie du Parlement te vergroten door 
versterking van de Europese democratische 
dimensie en voorts door een meer 
evenredige zetelverdeling tussen de 
lidstaten, overeenkomstig de in de 
verdragen geformuleerde beginselen; 
meent dat een dergelijke hervorming de 
Europese burgers kan aanmoedigen om in 
de lidstaat van hun woonplaats, waarvan zij 
niet de nationaliteit hebben, aan de 
Europese verkiezingen deel te nemen;

10. meent dat een hervorming van de 
verkiezingsprocedure in de toekomst 
geboden zal zijn, om de legitimatie en de 
efficiëntie van het Parlement te vergroten 
door versterking van de Europese 
democratische dimensie, overeenkomstig 
de in de verdragen geformuleerde 
beginselen; meent dat een dergelijke 
hervorming de Europese burgers kan 
aanmoedigen om in de lidstaat van hun 
woonplaats, waarvan zij niet de 
nationaliteit hebben, aan de Europese 
verkiezingen deel te nemen;

Or. pt

Amendement 34
Gerald Häfner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. meent dat een hervorming van de 
verkiezingsprocedure in de toekomst 
geboden zal zijn, om de legitimatie en de 
efficiëntie du Parlement te vergroten door 
versterking van de Europese democratische 
dimensie en voorts door een meer 
evenredige zetelverdeling tussen de 
lidstaten, overeenkomstig de in de 
verdragen geformuleerde beginselen;
meent dat een dergelijke hervorming de 
Europese burgers kan aanmoedigen om in 
de lidstaat van hun woonplaats, waarvan zij 
niet de nationaliteit hebben, aan de 
Europese verkiezingen deel te nemen;

10. meent dat een hervorming van de 
verkiezingsprocedure in de toekomst 
geboden zal zijn, om de legitimatie en de 
efficiëntie van het Parlement te vergroten 
door versterking van de Europese 
democratische dimensie, door een meer 
evenredige zetelverdeling tussen de 
lidstaten, op basis van een duidelijke en 
verstaanbare mathematische definitie van 
degressieve proportionaliteit,
overeenkomstig de in de verdragen 
geformuleerde beginselen, en door 
grensoverschrijdende kandidatenlijsten in 
te voeren; meent dat een dergelijke 
hervorming de Europese burgers kan 
aanmoedigen om in de lidstaat van hun 
woonplaats, waarvan zij niet de 
nationaliteit hebben, aan de Europese 
verkiezingen deel te nemen;

Or. en

Amendement 35
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. meent dat een hervorming van de 
verkiezingsprocedure in de toekomst 
geboden zal zijn, om de legitimatie en de 
efficiëntie du Parlement te vergroten door 
versterking van de Europese democratische 
dimensie en voorts door een meer 
evenredige zetelverdeling tussen de 
lidstaten, overeenkomstig de in de 
verdragen geformuleerde beginselen; 
meent dat een dergelijke hervorming de 
Europese burgers kan aanmoedigen om in 
de lidstaat van hun woonplaats, waarvan zij 
niet de nationaliteit hebben, aan de 

10. meent dat een hervorming van de 
verkiezingsprocedure in de toekomst 
geboden zal zijn, om de legitimatie en de 
efficiëntie van het Parlement te vergroten 
door versterking van de Europese 
democratische dimensie en voorts door een 
meer evenredige zetelverdeling tussen de 
lidstaten, overeenkomstig de in de 
verdragen geformuleerde beginselen, om te 
zorgen voor een betere 
vertegenwoordiging van kleine partijen en 
kleine lidstaten; meent dat een dergelijke 
hervorming de Europese burgers kan 
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Europese verkiezingen deel te nemen; aanmoedigen om in de lidstaat van hun 
woonplaats, waarvan zij niet de 
nationaliteit hebben, aan de Europese 
verkiezingen deel te nemen;

Or. en

Amendement 36
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. betreurt dat de kieswet voor de 
Europese verkiezingen in bepaalde 
lidstaten gebaseerd is op een enkelvoudige 
en geblokkeerde nationale lijst; herinnert 
eraan dat dit zorgt voor een grote kloof 
tussen verkozen vertegenwoordigers en 
burgers die de politieke onverschilligheid 
op Europees niveau versterkt;

Or. en

Amendement 37
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. roept alle lidstaten met meer dan 
20 miljoen inwoners op ervoor te zorgen 
dat hun kieswet voor de Europese 
verkiezingen regionale kiesdistricten 
omvat om verstoringen zoveel mogelijk te 
voorkomen;

Or. en
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Amendement 38
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. prijst zich thans reeds gelukkig met de 
vaststelling van richtlijn 2013/1/EU van 
de Raad van 20 december 2012 tot 
wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot 
vaststelling van de wijze van uitoefening 
van het passief kiesrecht bij de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement ten behoeve van de burgers 
van de Unie die verblijven in een lidstaat 
waarvan zij geen onderdaan zijn7, die de 
verplichtingen versoepelt waaraan een 
burger van de Unie met woonplaats in een 
lidstaat waarvan hij geen onderdaan is, 
moet voldoen om zich voor de Europese 
verkiezingen kandidaat te stellen;

Schrappen

__________________
7 PB L 26 van 26.1.2013, blz. 27.

Or. en

Amendement 39
Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. prijst zich thans reeds gelukkig met de 
vaststelling van richtlijn 2013/1/EU van de 
Raad van 20 december 2012 tot wijziging 
van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling 
van de wijze van uitoefening van het 
passief kiesrecht bij de verkiezingen voor 
het Europees Parlement ten behoeve van de 
burgers van de Unie die verblijven in een 
lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn7, 

11. prijst zich thans reeds gelukkig met de 
vaststelling van richtlijn 2013/1/EU van de 
Raad van 20 december 2012 tot wijziging 
van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling 
van de wijze van uitoefening van het 
passief kiesrecht bij de verkiezingen voor 
het Europees Parlement ten behoeve van de 
burgers van de Unie die verblijven in een 
lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn7,
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die de verplichtingen versoepelt waaraan 
een burger van de Unie met woonplaats in 
een lidstaat waarvan hij geen onderdaan is, 
moet voldoen om zich voor de Europese 
verkiezingen kandidaat te stellen;

die de verplichtingen versoepelt waaraan 
een burger van de Unie met woonplaats in 
een lidstaat waarvan hij geen onderdaan is, 
moet voldoen om zich voor de Europese 
verkiezingen kandidaat te stellen; dringt 
erop aan de bureaucratische obstakels bij 
de verkiezingen voor het EP weg te 
werken die de deelname van EU-burgers 
die in een lidstaat verblijven maar hier 
geen onderdaan van zijn verhinderen en 
moedigt samenwerking tussen lidstaten 
aan om deze smet op de EU-normen op 
het vlak van democratie te verwijderen;

Or. en

Amendement 40
Gerald Häfner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. prijst zich thans reeds gelukkig met de 
vaststelling van richtlijn 2013/1/EU van de 
Raad van 20 december 2012 tot wijziging 
van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling 
van de wijze van uitoefening van het 
passief kiesrecht bij de verkiezingen voor 
het Europees Parlement ten behoeve van de 
burgers van de Unie die verblijven in een 
lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn7, 
die de verplichtingen versoepelt waaraan 
een burger van de Unie met woonplaats in 
een lidstaat waarvan hij geen onderdaan is, 
moet voldoen om zich voor de Europese 
verkiezingen kandidaat te stellen;

11. prijst zich thans reeds gelukkig met de 
vaststelling van richtlijn 2013/1/EU van de 
Raad van 20 december 2012 tot wijziging 
van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling 
van de wijze van uitoefening van het 
passief kiesrecht bij de verkiezingen voor 
het Europees Parlement ten behoeve van de 
burgers van de Unie die verblijven in een 
lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn7, 
die de verplichtingen versoepelt waaraan 
een burger van de Unie met woonplaats in 
een lidstaat waarvan hij geen onderdaan is, 
moet voldoen om zich voor de Europese 
verkiezingen kandidaat te stellen; herhaalt 
dat verdere stappen moeten worden 
genomen om het recht van iedere 
Europese burger om te kunnen stemmen 
te waarborgen, ongeacht hun huidige 
verblijfplaats; 

Or. en
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Amendement 41
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat de enige manier om 
de burgers dichter bij de EU te brengen 
bestaat in een hervorming van de 
verdragen waarmee de democratische en 
institutionele structuur wordt versterkt op 
basis van het federale model en een 
versterking van de deelname van burgers 
aan het besluitvormingsproces;

Or. en

Amendement 42
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verwacht dat het burgerinitiatief een 
krachtig instrument zal blijken om 
onderwerpen op de agenda van de EU te 
brengen;

13. verwacht dat deze vorm van inspraak 
in de politieke besluitvorming een krachtig 
instrument zal blijken om onderwerpen op 
de agenda van de EU te brengen;

Or. it

Amendement 43
Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13



PE516.857v01-00 28/173 AM\1001332NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

13. verwacht dat het burgerinitiatief een 
krachtig instrument zal blijken om 
onderwerpen op de agenda van de EU te 
brengen;

13. is van mening dat het burgerinitiatief 
een krachtig instrument kan blijken om 
onderwerpen op de agenda van de EU te 
brengen en dat het de legitimiteit van het 
besluitvormingsproces verhoogt;

Or. en

Amendement 44
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verwacht dat het burgerinitiatief een 
krachtig instrument zal blijken om 
onderwerpen op de agenda van de EU te 
brengen;

13. verwacht dat het burgerinitiatief een 
krachtig instrument zal blijken om 
onderwerpen op de agenda van de EU te 
brengen; vraagt de Europese Commissie te 
opteren voor een open en inclusieve 
aanpak met betrekking tot Europese 
burgerinitiatieven om ervoor te zorgen dat 
deze initiatieven, wanneer is voldaan aan 
de criteria, leiden tot 
wetgevingsvoorstellen en dat de mensen 
die in de EU wonen in het kader hiervan 
daadwerkelijk worden betrokken bij het 
wetgevingsproces; 

Or. en

Amendement 45
Gerald Häfner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt niettemin dat de organisatoren 
technische problemen ondervinden bij de 
uitvoering van het initiatief, en vraagt de 
Commissie om voor een oplossing van die 
problemen te zorgen;

14. betreurt niettemin dat de organisatoren 
technische problemen ondervinden bij de 
uitvoering van het initiatief, met name met 
de open-sourcesoftware om online 
handtekeningen te verzamelen, en dat 
wordt geschat dat 11 miljoen EU-burgers 
die buiten hun thuisland verblijven geen 
beroep kunnen doen op hun recht om 
Europese burgerinitiatieven door lidstaten 
te steunen; vraagt de Commissie om voor 
een oplossing van die problemen te zorgen 
en vraagt de lidstaten om te zorgen voor 
de validatie van alle handtekeningen van 
EU-burgers alsook om de hoeveelheid 
persoonlijke gegevens die burgers dienen 
te verstrekken bij de ondertekening van 
een initiatief tot een redelijk minimum te 
beperken;

Or. en

Amendement 46
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt niettemin dat de organisatoren 
technische problemen ondervinden bij de 
uitvoering van het initiatief, en vraagt de 
Commissie om voor een oplossing van die 
problemen te zorgen;

14. vraagt de Commissie nauwer samen te 
werken met de lidstaten om het Europees 
burgerinitiatief effectiever te maken en 
toegankelijk voor iedereen; verzoekt de 
Commissie een eerste beoordelingsverslag 
betreffende de Europese 
burgerinitiatieven op te stellen; betreurt 
niettemin dat de organisatoren technische 
problemen ondervinden bij de uitvoering 
van het initiatief, en vraagt de Commissie 
om onverwijld voor een oplossing van die 
problemen te zorgen;

Or. en
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Amendement 47
Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst erop dat de effectieve 
uitvoering van het burgerinitiatief niet 
enkel wordt gehinderd door technische 
problemen, maar eveneens door 
financiële problemen omwille van een 
gebrek aan begrotingsmiddelen;

Or. en

Amendement 48
Marco Scurria

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van oordeel dat de uitvoering van 
het Stockholm-programma over het 
algemeen niet de ambitie kan waarmaken 
om de rechten van de burger te 
bevorderen;

Schrappen

Or. it

Amendement 49
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van oordeel dat de uitvoering van het 15. wijst erop dat er tal van stappen 
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Stockholm-programma over het algemeen 
niet de ambitie kan waarmaken om de 
rechten van de burger te bevorderen;

vooruit zijn gezet naar een betere 
bescherming van de grondrechten, met 
name van minderjarigen en kwetsbare 
groepen zoals slachtoffers van 
criminaliteit en terrorisme; is evenwel van 
oordeel dat de uitvoering van het 
Stockholm-programma in algemene zin 
verder uitgebouwd moet worden om de 
ambitie van de doelstellingen waar te 
maken door de rechten van de burger te 
bevorderen;

Or. it

Amendement 50
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van oordeel dat de uitvoering van het 
Stockholm-programma over het algemeen 
niet de ambitie kan waarmaken om de 
rechten van de burger te bevorderen;

15. is van oordeel dat de uitvoering van het 
Stockholm-programma over het algemeen 
niet de ambitie kan waarmaken om de 
rechten van de burger alsook de rechten 
van andere personen waarover de Unie 
een verantwoordelijkheid heeft te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 51
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van oordeel dat de uitvoering van 
het Stockholm-programma over het 
algemeen niet de ambitie kan waarmaken 
om de rechten van de burger te 

15. is van oordeel dat het Stockholm-
programma zeer ambitieus is en dat de 
uitvoering ervan nog niet voltooid is en 
met meer kracht ter hand moet worden 
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bevorderen; genomen om gerechtigheid, veiligheid en 
burgerlijke vrijheden te bevorderen;

Or. fr

Amendement 52
Timothy Kirkhope

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is er sterk voorstander van dat de 
Europese Unie ernaar streeft minder 
wetgeving van hogere kwaliteit aan te 
nemen, met als doel te zorgen voor 
duidelijkheid, bescherming en vertrouwen 
in Europese regelgeving; 

Or. en

Amendement 53
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt sterk aan op maatregelen om 
iets te doen aan het zogenoemde 
Kopenhaagse dilemma, de situatie waarin 
de Unie hoge normen stelt waaraan 
kandidaat-landen moeten voldoen maar 
de nodige instrumenten voor de lidstaten 
mist; kondigt aan binnen de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken een Kopenhagen-
commissie te willen opzetten;

Schrappen

Or. it
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Amendement 54
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt sterk aan op maatregelen om 
iets te doen aan het zogenoemde 
Kopenhaagse dilemma, de situatie waarin 
de Unie hoge normen stelt waaraan 
kandidaat-landen moeten voldoen maar de 
nodige instrumenten voor de lidstaten mist; 
kondigt aan binnen de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken een Kopenhagen-
commissie te willen opzetten;

16. dringt sterk aan op bezinning op alle 
niveaus om beter voorbereid te zijn op het 
zogenoemde Kopenhaagse dilemma, de 
situatie waarin de Unie hoge normen stelt 
waaraan kandidaat-landen moeten voldoen 
maar de nodige instrumenten voor de 
lidstaten ontbeert;

Or. fr

Amendement 55
Tadeusz Zwiefka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt sterk aan op maatregelen om 
iets te doen aan het zogenoemde 
Kopenhaagse dilemma, de situatie waarin 
de Unie hoge normen stelt waaraan 
kandidaat-landen moeten voldoen maar de 
nodige instrumenten voor de lidstaten mist;
kondigt aan binnen de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken een Kopenhagen-
commissie te willen opzetten;

16. dringt erop aan dat bij toekomstige 
discussies aandacht wordt besteed aan het 
zogenoemde Kopenhaagse dilemma, de 
situatie waarin de Unie hoge normen stelt 
waaraan kandidaat-landen moeten voldoen 
maar de nodige instrumenten voor de 
lidstaten mist;

Or. en

Amendement 56
Renate Weber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt sterk aan op maatregelen om iets 
te doen aan het zogenoemde Kopenhaagse 
dilemma, de situatie waarin de Unie hoge 
normen stelt waaraan kandidaat-landen 
moeten voldoen maar de nodige 
instrumenten voor de lidstaten mist; 
kondigt aan binnen de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken een Kopenhagen-
commissie te willen opzetten;

16. dringt sterk aan op maatregelen om iets 
te doen aan het zogenoemde Kopenhaagse 
dilemma, de situatie waarin de Unie hoge 
normen stelt waaraan kandidaat-landen 
moeten voldoen maar de nodige 
instrumenten voor de lidstaten mist; roept 
de Commissie op een besluit aan te nemen 
tot instelling van een nieuw mechanisme 
om artikel 2 van het VEU betreffende de 
fundamentele waarden ten uitvoer te 
leggen, eveneens met het oog op de 
toepassing van artikel 7 van het VEU in 
de Europese Unie; roept de EU-instelling
op eveneens verdragswijzigingen voor te 
bereiden om de bescherming en 
bevordering van de grondrechten in de 
EU verder te verbeteren;

Or. en

Amendement 57
Hubert Pirker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt sterk aan op maatregelen om 
iets te doen aan het zogenoemde 
Kopenhaagse dilemma, de situatie waarin 
de Unie hoge normen stelt waaraan 
kandidaat-landen moeten voldoen maar 
de nodige instrumenten voor de lidstaten 
mist; kondigt aan binnen de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken een Kopenhagen-
commissie te willen opzetten;

Schrappen

Or. de
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Amendement 58
Marco Scurria

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt sterk aan op maatregelen om iets 
te doen aan het zogenoemde Kopenhaagse 
dilemma, de situatie waarin de Unie hoge 
normen stelt waaraan kandidaat-landen 
moeten voldoen maar de nodige 
instrumenten voor de lidstaten mist; 
kondigt aan binnen de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken een Kopenhagen-
commissie te willen opzetten;

16. dringt aan op maatregelen om iets te 
doen aan het zogenoemde Kopenhaagse 
dilemma, de situatie waarin de Unie hoge 
normen stelt waaraan kandidaat-landen 
moeten voldoen maar de nodige 
instrumenten voor de lidstaten mist;

Or. it

Amendement 59
Jacek Protasiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt sterk aan op maatregelen om iets 
te doen aan het zogenoemde Kopenhaagse 
dilemma, de situatie waarin de Unie hoge 
normen stelt waaraan kandidaat-landen 
moeten voldoen maar de nodige 
instrumenten voor de lidstaten mist; 
kondigt aan binnen de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken een Kopenhagen-
commissie te willen opzetten;

16. dringt aan op zorgvuldige 
beraadslagingen betreffende het 
zogenoemde Kopenhaagse dilemma, de 
situatie waarin de Unie hoge normen stelt 
waaraan kandidaat-landen moeten voldoen 
maar de nodige instrumenten voor de 
lidstaten mist;

Or. en
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Amendement 60
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt sterk aan op maatregelen om iets 
te doen aan het zogenoemde Kopenhaagse 
dilemma, de situatie waarin de Unie hoge 
normen stelt waaraan kandidaat-landen 
moeten voldoen maar de nodige 
instrumenten voor de lidstaten mist; 
kondigt aan binnen de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken een Kopenhagen-
commissie te willen opzetten;

16. dringt sterk aan op maatregelen om iets 
te doen aan het zogenoemde Kopenhaagse 
dilemma, de situatie waarin de Unie hoge 
normen stelt waaraan kandidaat-landen 
moeten voldoen maar de nodige 
instrumenten voor de lidstaten mist; 
kondigt aan binnen de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken een Kopenhagen-
commissie te willen opzetten; dringt er bij 
de Commissie op aan te opteren voor een 
landenspecifieke aanpak van het toezicht 
op en de verslaglegging over de situatie 
van de grondrechten in de EU-lidstaten; 
verzoekt de Commissie haar initiatief om 
een scorebord voor justitie te creëren uit 
te breiden, zodat het naast justitie 
eveneens de rechtsstaat omvat; 

Or. en

Amendement 61
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt sterk aan op maatregelen om iets 
te doen aan het zogenoemde Kopenhaagse 
dilemma, de situatie waarin de Unie hoge 
normen stelt waaraan kandidaat-landen 
moeten voldoen maar de nodige 
instrumenten voor de lidstaten mist; 
kondigt aan binnen de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken een Kopenhagen-

16. dringt sterk aan op maatregelen om iets 
te doen aan het zogenoemde Kopenhaagse 
dilemma, de situatie waarin de Unie hoge 
normen stelt waaraan kandidaat-landen 
moeten voldoen maar de nodige 
instrumenten voor de lidstaten mist; 
kondigt aan binnen de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken een Kopenhagen-
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commissie te willen opzetten; commissie te willen opzetten; is van 
mening dat de huidige situatie de politieke 
doelstellingen van het toetredingsproces 
ondermijnt;

Or. en

Amendement 62
Juan Fernando López Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt sterk aan op maatregelen om iets 
te doen aan het zogenoemde Kopenhaagse 
dilemma, de situatie waarin de Unie hoge 
normen stelt waaraan kandidaat-landen 
moeten voldoen maar de nodige 
instrumenten voor de lidstaten mist;
kondigt aan binnen de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken een Kopenhagen-
commissie te willen opzetten;

16. dringt sterk aan op maatregelen om iets 
te doen aan het zogenoemde Kopenhaagse 
dilemma, de situatie waarin de Unie hoge 
normen stelt waaraan kandidaat-landen 
moeten voldoen maar de nodige 
instrumenten voor de lidstaten mist; vraagt 
dat er zo spoedig mogelijk binnen de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 
en binnenlandse zaken een Kopenhagen-
commissie in werking wordt gesteld 
overeenkomstig hetgeen bepaald is in zijn 
resolutie over de situatie op het gebied van 
de grondrechten: normen en praktijken in 
Hongarije;

Or. es

Amendement 63
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat de huidige 
situatie, waarin de lidstaten Europese 
waarden en toetredingscriteria, zoals een 
onafhankelijke rechterlijke macht of de 
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gelijkheid tussen burgers, zonder politieke 
gevolgen met voeten kunnen treden of 
overtreding ervan kunnen toelaten, 
onaanvaardbaar is en niet mag 
voortduren;

Or. en

Amendement 64
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herhaalt zijn eerdere oproepen uit 
zijn resolutie van 12 december 2012 over 
de situatie van de grondrechten in de 
Europese Unie (2010 - 2011) om een 
nieuw mechanisme in te stellen om te 
zorgen voor de naleving door alle 
lidstaten van de gedeelde waarden die zijn 
opgenomen in artikel 2 van het VEU, en 
de continuïteit van de "criteria van 
Kopenhagen"; dit mechanisme zou de 
vorm kunnen hebben van een 
"Kopenhagen-commissie" of groep op 
hoog niveau, een "groep van wijzen" of 
een evaluatie overeenkomstig artikel 70, 
en zou gebaseerd kunnen zijn op de 
hervorming en versterking van het 
mandaat van het Bureau voor de 
Grondrechten van de Europese Unie, 
alsmede op het kader voor een versterkte 
dialoog tussen de Commissie, de Raad, 
het Europees Parlement en de lidstaten 
over de te nemen maatregelen;

Or. en

Amendement 65
Rui Tavares
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. herhaalt dat de invoering van een 
dergelijk mechanisme gepaard kan gaan 
met een herformulering van het mandaat 
van het Bureau voor de Grondrechten van 
de Europese Unie, dat moet worden 
uitgebreid met de geregelde controle van 
de naleving van artikel 2 VEU door de 
lidstaten; beveelt aan dat een dergelijke 
"Kopenhagen-groep op hoog niveau" of 
een mechanisme op dit gebied voortbouwt 
op en samenwerkt met bestaande 
mechanismen en structuren; wijst op de 
rol van het Bureau van de Europese Unie 
voor de Grondrechten, dat het uiterst 
waardevolle werk van de verschillende 
controleorganen van de Raad van Europa 
en de gegevens en analyses van het 
Bureau zelf kan bijeenbrengen voor het 
uitvoeren van onafhankelijke, 
vergelijkende en geregelde beoordelingen 
van de naleving door de EU-lidstaten van 
artikel 2 VEU;

Or. en

Amendement 66
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie om zodra gevaar voor 
schendingen als bedoeld in artikel 2 VEU 
is geconstateerd, een "Artikel 2 
VEU/Noodagenda" op te stellen, d.w.z. 
een mechanisme voor toezicht op de 
waarden, door de Commissie met de 
hoogste prioriteit en dringendheid te 
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behandelen, met coördinatie op het 
hoogste politieke niveau en volledig 
geïntegreerd in de verschillende sectorale 
beleidsterreinen van de EU, totdat 
volledige naleving van artikel 2 VEU is 
hersteld en het gevaar voor schending 
daarvan is geweken, zoals voorzien in de 
brief van de ministers van Buitenlandse 
Zaken van vier lidstaten waarin aan de 
voorzitter van de Commissie wordt gezegd 
dat er een nieuwe en doeltreffender 
methode voor het waarborgen van de 
fundamentele waarden moet worden 
opgezet zodat er meer nadruk wordt 
gelegd op het bevorderen van een cultuur 
van eerbiediging van de rechtstaat, welk 
standpunt is overgenomen in de 
Conclusies van de Raad over de 
grondrechten en de rechtsstaat en over 
het verslag van de Commissie van 2012 
over de toepassing van het EU-Handvest 
van de grondrechten van de Commissie 
van 6 en 7 juni 2013;

Or. en

Amendement 67
Luigi Berlinguer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. vreest dat de economische crisis 
uitloopt op een crisis in de democratie en 
acht een sterk politiek leiderschap nodig 
om democratische verworvenheden te 
verdedigen;

17. vreest dat de economische crisis 
uitloopt op een crisis in de democratie en 
acht een sterk politiek leiderschap en een 
verdere versterking van het Europese 
burgerschap nodig om democratische 
verworvenheden te verdedigen;

Or. en
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Amendement 68
Juan Fernando López Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. vreest dat de economische crisis 
uitloopt op een crisis in de democratie en 
acht een sterk politiek leiderschap nodig 
om democratische verworvenheden te 
verdedigen;

17. vreest dat de economische crisis 
uitloopt op een crisis in de democratie en 
acht een sterk politiek leiderschap nodig 
om democratische verworvenheden te 
verdedigen en om de opkomst van het 
populisme in Europa te bestrijden;

Or. es

Amendement 69
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. vreest dat de economische crisis
uitloopt op een crisis in de democratie en 
acht een sterk politiek leiderschap nodig 
om democratische verworvenheden te 
verdedigen;

17. waarschuwt dat de economische crisis
in Europa en daarbuiten gepaard gaat 
met een crisis in de democratie in sommige 
EU-lidstaten en acht een sterk politiek 
leiderschap op nationaal en Europees 
niveau nodig om democratische 
verworvenheden, de rechtsstaat, de 
grondrechten, gelijkheid en de 
bescherming van minderheden te 
verdedigen;

Or. en

Amendement 70
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. vreest dat de economische crisis 
uitloopt op een crisis in de democratie en 
acht een sterk politiek leiderschap nodig 
om democratische verworvenheden te 
verdedigen;

17. vreest dat de economische crisis 
uitloopt op een crisis in de democratie en 
acht een sterk politiek leiderschap nodig 
om democratische verworvenheden te 
verdedigen; is bezorgd over de houding 
van sommige lidstaten die zich openlijk 
uitgesproken hebben tegen de mobiliteit 
van EU-werknemers, waarmee zij de 
rechten van werknemers uit bepaalde 
nieuwe lidstaten willen ondergraven;

Or. en

Amendement 71
Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. vreest dat de economische crisis 
uitloopt op een crisis in de democratie en 
acht een sterk politiek leiderschap nodig 
om democratische verworvenheden te 
verdedigen;

17. vreest dat de economische crisis 
uitloopt op een crisis in de democratie en 
acht zowel een sterk politiek leiderschap
als een stevig verankerde institutionele 
structuur nodig en van cruciaal belang
om democratische verworvenheden te 
verdedigen en om het toezicht erop en de 
mogelijke ontwaarding ervan te 
controleren; spoort de Europese 
Commissie aan haar actieve rol om de 
mensenrechten te verdedigen, zoals 
vastgesteld in de verdragen, volledig op 
zich te nemen;

Or. en

Amendement 72
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. vreest dat de economische crisis 
uitloopt op een crisis in de democratie en 
acht een sterk politiek leiderschap nodig 
om democratische verworvenheden te 
verdedigen;

17. is van mening dat in tijden van 
economische crisis bijzondere 
waakzaamheid geboden is om de 
democratie te behouden en intolerantie te 
voorkomen;

Or. fr

Amendement 73
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. vreest dat de economische crisis
uitloopt op een crisis in de democratie en
acht een sterk politiek leiderschap nodig 
om democratische verworvenheden te 
verdedigen;

17. is van mening dat de huidige crisis niet 
enkel economisch is, maar eveneens 
sociaal, ecologisch en democratisch; 
betreurt dat de crisis en de 
bezuinigingsmaatregelen die werden 
genomen als antwoord op de financiële 
crisis ertoe hebben geleid dat een groter 
aantal personen onder de armoedegrens 
leeft en werden aangewend als politiek 
middel om individuele en collectieve 
rechten te beknotten, en is van mening dat
sterk politiek leiderschap nodig is om 
democratische verworvenheden en de 
grondrechten te verdedigen; veroordeelt 
degenen die de crisis aangrijpen om de 
angst voor anderen bij mensen te 
vergroten en om racisme en 
vreemdelingenhaat te bevorderen; 

Or. en

Amendement 74
Claude Moraes
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. vestigt de aandacht op het belang 
van het komende verslag van de 
Commissie over de omzetting van 
kaderbesluit 2008/913/JBZ betreffende de 
bestrijding van bepaalde vormen en 
uitingen van racisme en 
vreemdelingenhaat door middel van het 
strafrecht (publicatie verwacht op 28 
november 2013); vraagt meer 
inspanningen om straffeloosheid aan te 
pakken en om ongerijmdheden in de 
wetgeving en de praktijk van de lidstaten 
recht te zetten, aangezien bepaalde 
lidstaten nog steeds niet beschikken over 
een rechtsbepaling waarmee beperkingen, 
waaronder verboden, worden opgelegd 
aan politieke partijen die betrokken zijn 
bij racisme en haat, met inbegrip van het 
ontkennen van de Holocaust; roept de 
Commissie op meer inspanningen te 
leveren om haatdragende uitspraken en 
het ontkennen van de Holocaust door 
openbare en politieke figuren te 
veroordelen en te beginnen met het proces 
om reeds in 2014 inbreukprocedures op te 
starten;

Or. en

Amendement 75
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat de goedkeuring 
en daadwerkelijke tenuitvoerlegging van 
regelgeving betreffende het aanpakken 
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van haatmisdrijven en degenen die 
haatmisdrijven bevorderen, steunen en 
begaan, van essentieel belang is;

Or. en

Amendement 76
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. is van mening dat meer aandacht 
dient te worden besteed aan het bieden 
van een antwoord op de bijzondere 
situatie van kwetsbare groepen, zoals 
vermeld onder punt 2.3.3 van het 
programma van Stockholm, en aan de 
intensivering van de bestijding van 
racisme, vreemdelingenhaat, 
antisemitisme, islamofobie, afrofobie, 
zigeunerhaat en homofobie in de 
Europese Unie; 

Or. en

Amendement 77
Timothy Kirkhope

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat de toetreding van de 
Unie tot het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (EVBM), zoals in 
artikel 6, lid 2, VEU voorzien, de 
bescherming van de grondrechten in de 
Unie zoals thans reeds gewaarborgd door 
het Handvest van de grondrechten en de 

Schrappen
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rechtspraak van het Hof van Justitie, nog 
verder zal versterken;

Or. en

Amendement 78
Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat de toetreding van de 
Unie tot het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (EVBM), zoals in artikel 6, lid 2, 
VEU voorzien, de bescherming van de 
grondrechten in de Unie zoals thans reeds 
gewaarborgd door het Handvest van de 
grondrechten en de rechtspraak van het 
Hof van Justitie, nog verder zal versterken;

18. onderstreept dat de toetreding van de 
Unie tot het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (EVBM), zoals in artikel 6, lid 2, 
VEU voorzien, de bescherming van de 
grondrechten in de Unie zoals thans reeds 
gewaarborgd door het Handvest van de 
grondrechten en de rechtspraak van het 
Hof van Justitie, nog verder zal versterken; 
betreurt echter eveneens de vertraging bij 
de voltooiing van de toetreding van de EU 
tot het verdrag;

Or. en

Amendement 79
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. vestigt de aandacht op het belang 
van het komende verslag van de 
Commissie over de omzetting van 
kaderbesluit 2008/913/JBZ betreffende de 
bestrijding van bepaalde vormen en 
uitingen van racisme en 
vreemdelingenhaat door middel van het 
strafrecht (publicatie verwacht op 28 
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november 2013); vraagt meer 
inspanningen om straffeloosheid aan te 
pakken en om ongerijmdheden in de 
wetgeving en de praktijk van de lidstaten 
recht te zetten, aangezien bepaalde 
lidstaten nog steeds niet beschikken over 
een rechtsbepaling waarmee beperkingen, 
waaronder verboden, worden opgelegd 
aan politieke partijen die betrokken zijn 
bij racisme en haat, met inbegrip van het 
ontkennen van de Holocaust; roept de 
Commissie op meer inspanningen te 
leveren om haatdragende uitspraken en 
het ontkennen van de Holocaust door 
openbare en politieke figuren te 
veroordelen en te beginnen met het proces 
om reeds in 2014 inbreukprocedures op te 
starten; 

Or. en

Amendement 80
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Rui Tavares, Jean Lambert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. is van mening dat een degelijk 
verantwoordingsproces cruciaal is om de 
mensenrechten in het interne en externe 
beleid van de EU doeltreffend te 
beschermen en bevorderen, en om een 
legitiem en doeltreffend rechtsstatelijk 
veiligheidsbeleid te garanderen; roept de 
Commissie op een 
verantwoordingsmechanisme voor te 
stellen dat gericht is op de versterking van 
de capaciteit van de EU en de lidstaten om 
schendingen van de mensenrechten op 
EU-niveau te voorkomen, te onderzoeken 
en recht te zetten, in het bijzonder in het 
kader van het programma van de CIA;

Or. en
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Amendement 81
Timothy Kirkhope

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. stelt vast dat de toetreding tot dit 
verdrag de burgers wat het handelen van 
de Unie betreft van een bescherming 
verzekert analoog aan de bescherming die 
zij reeds genieten waar het gaat om het 
handelen van de afzonderlijke lidstaten;
acht dit des te belangrijker nu de lidstaten 
belangrijke bevoegdheden aan de Unie 
hebben overgedragen, met name op 
gebieden als de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht;

Schrappen

Or. en

Amendement 82
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. stelt vast dat de toetreding tot dit 
verdrag de burgers wat het handelen van de 
Unie betreft van een bescherming verzekert 
analoog aan de bescherming die zij reeds 
genieten waar het gaat om het handelen 
van de afzonderlijke lidstaten; acht dit des 
te belangrijker nu de lidstaten belangrijke 
bevoegdheden aan de Unie hebben 
overgedragen, met name op gebieden als 
de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht;

19. stelt vast dat de toetreding tot dit 
verdrag de burgers alsook andere 
personen waarover de Unie een 
verantwoordelijkheid heeft wat het 
handelen van de Unie betreft van een 
bescherming verzekert analoog aan de 
bescherming die zij reeds genieten waar 
het gaat om het handelen van de 
afzonderlijke lidstaten; acht dit des te 
belangrijker nu de lidstaten belangrijke 
bevoegdheden aan de Unie hebben 
overgedragen, met name op gebieden als 
de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht;
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Or. en

Amendement 83
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is van mening dat meer aandacht 
dient te worden besteed aan het bieden 
van een antwoord op de bijzondere 
situatie van kwetsbare groepen, zoals 
vermeld onder punt 2.3.3 van het 
programma van Stockholm, en aan de 
intensivering van de bestijding van 
racisme, vreemdelingenhaat, 
antisemitisme, islamofobie, afrofobie, 
zigeunerhaat en homofobie in de 
Europese Unie; 

Or. en

Amendement 84
Timothy Kirkhope

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. acht het verheugend dat de toetreding 
tot dit verdrag een waardevol element zal 
zijn van extra bescherming, met name in 
het kader van de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht;

Schrappen

Or. en

Amendement 85
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. acht het verheugend dat de toetreding 
tot dit verdrag een waardevol element zal 
zijn van extra bescherming, met name in 
het kader van de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht;

20. acht het verheugend dat de toetreding 
tot dit verdrag een waardevol element zal 
zijn van extra bescherming voor burgers 
alsook andere personen waarover de Unie 
een verantwoordelijkheid heeft, met name 
in het kader van de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht; vestigt de aandacht op 
de uitermate lange termijn voor het 
afronden van 
toetredingsonderhandelingen en betreurt 
dat de EU nog steeds niet daadwerkelijk is 
toegetreden tot het verdrag; herinnert 
eraan dat de toetreding van de EU niet 
enkel afhankelijk is van de ratificatie door 
EU-lidstaten, maar eveneens door alle 
landen die lid zijn van het verdrag; roept 
alle betrokken partijen op zo spoedig 
mogelijk werk te maken van de ratificatie;

Or. en

Amendement 86
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. veroordeelt met klem de blokkades 
en vertragingen waarmee de EU te 
kampen heeft in het kader van de 
onderhandelingen betreffende de 
toetreding tot het EVRM en roept de 
instellingen en lidstaten van de EU op de 
procedures voor toetreding van de EU tot 
het EVRM te bespoedigen en alle 
toekomstige pogingen af te wijzen om de 
rol en de bevoegdheden van het EVRM 
met betrekking tot de mensenrechten en 
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fundamentele vrijheden van de burgers en 
inwoners verder te ondermijnen;

Or. en

Amendement 87
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is van mening dat artikel 2 van het 
VN-Handvest van de mensenrechten, 
waarin "ras" als eerste wordt vermeld in 
de opsomming van mogelijke gronden 
voor discriminatie, één van de 
belangrijkste pijlers van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid vormt; 

Or. en

Amendement 88
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. betreurt echter dat een persoon in 
de EU buiten de werkplek nog steeds niet 
wordt beschermd tegen discriminatie op 
grond van religie of overtuiging, leeftijd, 
handicap of seksuele gerichtheid; 
herhaalt dat het de Raad in de voorbije 
vier jaar elf keer heeft opgeroepen een 
voorstel voor een richtlijn aan te nemen 
tot uitvoering van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht 
religie of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele gerichtheid, en dat de Raad dit 
niet heeft gedaan; betreurt in dit opzicht 
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het gebrek aan politieke wil bij de 
lidstaten, het gebrek aan transparantie bij 
de onderhandelingen van de Raad, en het 
misbruik van het unanimiteitsbeginsel 
door lidstaten die zich verzetten;

Or. en

Amendement 89
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. betreurt dat het beleid voor 
integratie van gehandicapten en 
honorering van hun rechten ontoereikend 
is;

Or. fr

Amendement 90
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. wijst erop dat het programma van 
Stockholm terecht tot doel heeft 
vreemdelingenhaat te bestrijden en dat de 
Commissie wordt verzocht verslag uit te 
brengen over vormen en uitingen hiervan 
en dat de financieringsprogramma's 
moeten gericht zijn op preventie en niet 
enkel op interventie, op basis van 
gebieden die vatbaar zijn gebleken voor 
discriminatie;

Or. en
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Amendement 91
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. betreurt het gebrek aan 
vooruitgang in het kader van de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma 
en het aanhoudende racisme tegen en de 
discriminatie van de Roma in de hele EU, 
met inbegrip van de segregatie van Roma-
kinderen in het onderwijs; roept de 
lidstaten op meer inspanningen te leveren 
om de grondrechten van de Roma te 
handhaven en om te zorgen voor sociale 
insluiting; roept de Europese Commissie 
en de lidstaten op Roma-organisaties 
financieel te steunen en hen te betrekken 
bij al het beleid dat op hen betrekking 
heeft;

Or. en

Amendement 92
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quater. is ingenomen met de 
mededeling van de Commissie met als titel 
"Verdere stappen bij de uitvoering van de 
nationale strategieën voor de integratie 
van de Roma" (COM(2013)0454) en de 
aanbevelingen die erin zijn opgenomen; 
betreurt echter dat de meeste lidstaten de 
nationale strategieën voor integratie van 
de Roma niet hebben gebruikt om een 
meer proactief beleid inzake de Roma aan 
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te nemen en uit te voeren; betreurt de 
lange termijn van 24 maanden die door de 
Commissie werd voorgesteld voor de 
lidstaten om de aanbevelingen ten uitvoer 
te leggen, alsook het gebrek aan 
betrokkenheid van het Europees 
Parlement, gelet op de rol die het 
Parlement tot dusver heeft gespeeld bij het 
veroordelen van schendingen van de 
grondrechten van de Roma;

Or. en

Amendement 93
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quinquies. roept de Europese 
Commissie op een strategie voor te stellen 
om geweld tegen vrouwen te bestrijden, 
zoals aangekondigd in haar mededeling 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's van 20 april 
2010 met als titel "Een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht voor de 
burgers van Europa – Actieplan ter 
uitvoering van het programma van 
Stockholm" (COM(2010)0171);

Or. en

Amendement 94
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 sexies (nieuw)



AM\1001332NL.doc 55/173 PE516.857v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

20 sexies. herinnert eraan dat de snelle 
ontwikkelingen in de digitale wereld, met 
onder meer de toegenomen 
gebruiksmogelijkheden van internet, 
toepassingen en sociale media, de 
verwezenlijking van de hoogst mogelijke 
graad van bescherming van 
persoonsgegevens en de privésfeer 
vereisen; veroordeelt de ratificatie door de 
EU van overeenkomsten voor de 
overdracht en uitwisseling van 
persoonsgegevens met derde landen, 
waaronder de overeenkomsten inzake de 
doorgifte van persoonsgegevens van 
passagiers (PNR) en het programma voor 
het traceren van terrorismefinanciering 
(TFTP) met de Verenigde Staten, die niet 
in overeenstemming zijn met de door de 
EU of de Raad van Europa vastgestelde 
normen op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy;

Or. en

Amendement 95
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 septies. veroordeelt de 
spionagepraktijken op internet en via 
telecommunicatie die aan het licht zijn 
gekomen in de zaak NSA-Prism, alsook 
het niet in staat zijn van de EU om haar 
beschermingsnormen te handhaven met 
betrekking tot haar burgers of tot 
onderdanen van derde landen of 
klokkenluiders op haar grondgebied; 
keurt de zwakke Europese reactie op het 
schandaal dat werd veroorzaakt door 
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dergelijke spionage van Europeanen door 
de NSA af;

Or. en

Amendement 96
Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. beschouwt de blokkering van de 
herziening van de verordening inzake 
toegang tot documenten als 
onaanvaardbaar;

Schrappen

Or. fr

Amendement 97
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. beschouwt de blokkering van de 
herziening van de verordening inzake 
toegang tot documenten als 
onaanvaardbaar;

21. beschouwt de blokkering van de 
herziening van de verordening inzake 
toegang tot documenten als 
onaanvaardbaar en roept de Commissie en 
de Raad op ervoor te zorgen dat het recht 
op toegang tot documenten en informatie, 
dat is neergelegd in het EU-Handvest van 
de grondrechten en in de verdragen, 
wordt geëerbiedigd, uitgevoerd, 
ontwikkeld en bevorderd;

Or. en
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Amendement 98
Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. beschouwt de blokkering van de 
herziening van de verordening inzake 
toegang tot documenten als 
onaanvaardbaar;

21. beschouwt de blokkering van de 
herziening van de verordening inzake 
toegang tot documenten als 
onaanvaardbaar en dringt aan op de 
onmiddellijke voortzetting van de 
onderhandelingen;

Or. en

Amendement 99
Carmen Romero López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. stelt vast dat de richtlijn en de 
verordening betreffende het Europees 
beschermingsbevel en stap vooruit 
betekenen in de bestrijding van 
gendergerelateerd geweld; wijst er echter 
eveneens op dat er een gebrek is aan 
vergelijkbare statistieken die het mogelijk 
maken de situatie van de slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld en 
mensenhandel in de lidstaten te bepalen;

Or. es

Amendement 100
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. wijst erop dat het Stockholm-
programma het vrije verkeer van Europese 
burgers moet vergemakkelijken door alle 
rechten die uit een Europese ruimte van 
recht voortvloeien te verdedigen en te 
bevorderen, en dat justitiële samenwerking 
het belangrijkste instrument is om dat doel 
te bereiken;

22. wijst erop dat het Stockholm-
programma het vrije verkeer van Europese 
burgers en meer algemeen van de 
personen die in de EU leven moet 
vergemakkelijken door alle rechten die uit 
een Europese ruimte van recht voortvloeien 
te verdedigen en te bevorderen, en dat 
justitiële samenwerking het belangrijkste 
instrument is om dat doel te bereiken;

Or. en

Amendement 101
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. wijst erop dat het Stockholm-
programma het vrije verkeer van Europese 
burgers moet vergemakkelijken door alle 
rechten die uit een Europese ruimte van 
recht voortvloeien te verdedigen en te 
bevorderen, en dat justitiële samenwerking
het belangrijkste instrument is om dat doel 
te bereiken;

22. wijst erop dat het Stockholm-
programma het vrije verkeer van Europese 
burgers moet vergemakkelijken, de 
veiligheid in de Unie verder moet 
verbeteren, en bijgevolg ook zorgt voor de 
bescherming van de levens en de 
veiligheid van burgers van de Unie, en 
georganiseerde misdaad, terrorisme en 
andere bedreigingen moet aanpakken,
door alle rechten en verplichtingen die uit 
een Europese ruimte van recht voortvloeien 
te verdedigen en te bevorderen, en dat 
justitiële samenwerking een instrument is 
om dat doel te bereiken;

Or. en

Amendement 102
Juan Fernando López Aguilar
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. acht het van wezenlijk belang dat 
de hervorming van het Europese 
rechtskader inzake gegevensbescherming 
zo spoedig mogelijk wordt afgerond en dat 
wordt gezorgd voor de volledige 
eerbiediging van de grondrechten;

Or. es

Amendement 103
Tadeusz Zwiefka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. constateert dat initiatieven op gebied 
van wederzijdse erkenning van 
rechtsposities, vonnissen en documenten 
een zeer belangrijke rol spelen in dit 
opzicht, omdat wederzijdse erkenning de 
rechtsstelsels van de lidstaten ongewijzigd 
laat maar tevens het ongemak vermindert 
dat individuele burgers door 
uiteenlopende regelgeving ondervinden;

23. constateert dat initiatieven op het
gebied van wederzijdse erkenning van 
rechtsposities, vonnissen en documenten 
een zeer belangrijke rol spelen in dit 
opzicht, omdat wederzijdse erkenning de 
rechtsstelsels van de lidstaten ongewijzigd 
laat maar tevens bijkomende financiële 
lasten en juridische obstakels vermindert, 
en tegelijkertijd zorgt voor meer 
vertrouwen bij de burgers en bedrijven 
wanneer ze zich beroepen op het recht op 
vrij verkeer;

Or. en

Amendement 104
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. constateert dat initiatieven op gebied 
van wederzijdse erkenning van 
rechtsposities, vonnissen en documenten
een zeer belangrijke rol spelen in dit 
opzicht, omdat wederzijdse erkenning de 
rechtsstelsels van de lidstaten ongewijzigd 
laat maar tevens het ongemak vermindert 
dat individuele burgers door uiteenlopende
regelgeving ondervinden;

23. benadrukt dat initiatieven op gebied 
van wederzijdse erkenning van 
rechtsposities, vonnissen en documenten
alsook van hun geldigheid en gevolgen 
uitermate belangrijke zijn om ervoor te 
zorgen dat burgers zich volledig kunnen 
beroepen op hun rechten in de EU over de 
landsgrenzen heen, omdat wederzijdse 
erkenning enerzijds de rechtsstelsels van 
de lidstaten ongewijzigd laat en anderzijds 
de onredelijke en ontoelaatbare 
bureaucratische en administratieve 
ongemakken die burgers en hun families 
in de EU ondervinden door uiteenlopende
nationale regelgevingen, met name 
wanneer ze beroep doen op hun 
fundamenteel recht op vrij verkeer, 
aanzienlijk verminderen;

Or. en

Amendement 105
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. constateert dat initiatieven op gebied 
van wederzijdse erkenning van 
rechtsposities, vonnissen en documenten 
een zeer belangrijke rol spelen in dit 
opzicht, omdat wederzijdse erkenning de 
rechtsstelsels van de lidstaten ongewijzigd 
laat maar tevens het ongemak vermindert
dat individuele burgers door uiteenlopende 
regelgeving ondervinden;

23. constateert dat initiatieven op gebied 
van wederzijdse erkenning van 
rechtsposities, vonnissen en documenten 
een zeer belangrijke rol spelen in dit 
opzicht door het ongemak te verminderen
dat voor individuele burgers wordt 
veroorzaakt door uiteenlopende 
regelgeving, en merkt bijgevolg op dat 
initiatieven als wederzijdse erkenning 
gebaseerd moeten zijn op duidelijke en 
gemeenschappelijke minimumnormen, in 
overeenstemming met de rechtsstaat en de 
grondrechten, en dat uiteindelijk 
degelijkheid het dient te halen van 
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snelheid;

Or. en

Amendement 106
Luigi Berlinguer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. herinnert eraan dat het 
programma van Stockholm een aantal 
belangrijke initiatieven omvat op het vlak 
van burgerlijk recht, waaronder de 
vereenvoudigde erkenning van 
uitspraken, de geldigheid in de hele EU 
van testamenten, vereenvoudigde 
procedures voor de aanvaarding van 
openbare akten, de eenvoudigere 
grensoverschrijdende tenuitvoerlegging 
van schuldvorderingen en initiatieven van 
de Unie op het vlak van juridische
opleidingen;

Or. en

Amendement 107
Luigi Berlinguer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. merkt op dat er tot dusver slechts 
drie rechtsinstrumenten zijn aangenomen 
op dit gebied, namelijk de herschikking 
van Brussel I, de 
erfopvolgingsverordening en de Rome III-
verordening, waarvan enkel de laatste 
vandaag van toepassing is, en dat er, 
hoewel de Commissie een aanzienlijk 
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aantal voorstellen heeft ingediend die in 
het kader van het programma van 
Stockholm werden gevraagd, nog steeds 
een aantal belangrijke voorstellen in 
behandeling zijn, waaronder de 
wederzijdse erkenning van de effecten van 
akten van de burgerlijke stand en de 14e 
vennootschapsrichtlijn;

Or. en

Amendement 108
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. meent dat wederzijdse erkenning het 
vertrouwen van burgers en praktijkjuristen 
in elkaars rechtsinstellingen veronderstelt; 
constateert dat versterking van een 
werkelijke Europese rechtscultuur die de 
beginselen van subsidiariteit en rechterlijke 
onafhankelijkheid ten volle respecteert, de 
invoering van gemeenschappelijke normen, 
en enig inzicht in andere rechtsstelsels zeer 
belangrijk zijn als fundament voor die 
wederzijdse erkenning en dat vertrouwen; 
wijst erop dat wederzijdse erkenning en 
vertrouwen geleidelijke veranderingen in 
nationale civielrechtelijke tradities kunnen 
bewerkstelligen, via uitwisseling van beste 
praktijken tussen de lidstaten;

24. meent dat wederzijdse erkenning het 
vertrouwen van burgers en praktijkjuristen 
in elkaars rechtsinstellingen veronderstelt; 
constateert dat versterking van een 
werkelijke Europese rechtscultuur die de 
beginselen van subsidiariteit en rechterlijke 
onafhankelijkheid en het beginsel van 
gescheiden loopbanen voor magistraten
ten volle respecteert, de invoering van 
gemeenschappelijke normen, en wederzijds
inzicht in andere rechtsstelsels zeer 
belangrijk zijn als fundament voor die 
wederzijdse erkenning en dat vertrouwen; 
wijst erop dat wederzijdse erkenning en 
vertrouwen geleidelijke veranderingen in 
nationale civielrechtelijke tradities kunnen 
bewerkstelligen, via uitwisseling van beste 
praktijken tussen de lidstaten;

Or. it

Amendement 109
Timothy Kirkhope



AM\1001332NL.doc 63/173 PE516.857v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. meent dat wederzijdse erkenning het 
vertrouwen van burgers en praktijkjuristen 
in elkaars rechtsinstellingen veronderstelt;
constateert dat versterking van een 
werkelijke Europese rechtscultuur die de 
beginselen van subsidiariteit en rechterlijke 
onafhankelijkheid ten volle respecteert, de 
invoering van gemeenschappelijke 
normen, en enig inzicht in andere 
rechtsstelsels zeer belangrijk zijn als 
fundament voor die wederzijdse erkenning 
en dat vertrouwen; wijst erop dat 
wederzijdse erkenning en vertrouwen 
geleidelijke veranderingen in nationale 
civielrechtelijke tradities kunnen 
bewerkstelligen, via uitwisseling van beste 
praktijken tussen de lidstaten;

24. meent dat wederzijdse erkenning het 
vertrouwen van burgers en praktijkjuristen 
in elkaars rechtsinstellingen veronderstelt;
is van mening dat het waarborgen van een 
volledig functionerend, democratisch, 
onafhankelijk en doeltreffend 
rechtsstelsel voor de lidstaten dat 
daadwerkelijk samenwerkt met andere 
lidstaten en met inzicht in andere 
rechtsstelsels, terwijl de beginselen van 
subsidiariteit en rechterlijke 
onafhankelijkheid volledig worden 
geëerbiedigd, een zeer belangrijke rol 
speelt bij het onderbouwen van
wederzijdse erkenning en vertrouwen;

Or. en

Amendement 110
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. meent dat wederzijdse erkenning het 
vertrouwen van burgers en praktijkjuristen 
in elkaars rechtsinstellingen veronderstelt;
constateert dat versterking van een 
werkelijke Europese rechtscultuur die de 
beginselen van subsidiariteit en 
rechterlijke onafhankelijkheid ten volle 
respecteert, de invoering van 
gemeenschappelijke normen, en enig 
inzicht in andere rechtsstelsels zeer 
belangrijk zijn als fundament voor die 
wederzijdse erkenning en dat vertrouwen;
wijst erop dat wederzijdse erkenning en

24. meent dat wederzijdse erkenning het 
vertrouwen van burgers en praktijkjuristen 
in elkaars rechtsinstellingen veronderstelt;
constateert dat dergelijk vertrouwen 
gebaseerd kan worden op de versterking 
van een werkelijke Europese rechtscultuur 
die de gemeenschappelijke beginselen van
democratie, de rechtsstaat, de 
grondrechten en rechterlijke 
onafhankelijkheid ten volle respecteert; 
benadrukt dat de versterking van en het 
toezicht op dergelijke gemeenschappelijke 
normen en enig inzicht in andere 
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vertrouwen geleidelijke veranderingen in 
nationale civielrechtelijke tradities 
kunnen bewerkstelligen, via uitwisseling 
van beste praktijken tussen de lidstaten;

rechtsstelsels zeer belangrijk zijn als 
fundament voor die wederzijdse erkenning 
en dat vertrouwen; wijst erop dat 
wederzijdse erkenning, wederzijdse kennis
en de uitwisseling van beste praktijken en 
meer vertrouwen tussen de lidstaten ervoor 
kunnen zorgen dat het burgerlijk recht zo 
wordt toegepast op nationaal niveau dat 
de burgerrechten gewaarborgd zijn en 
worden bevorderd in plaats van te zorgen 
voor onredelijke en ingewikkelde 
obstakels die hun rechten ontkennen of 
beperken;

Or. en

Amendement 111
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. meent dat wederzijdse erkenning het 
vertrouwen van burgers en praktijkjuristen 
in elkaars rechtsinstellingen veronderstelt; 
constateert dat versterking van een 
werkelijke Europese rechtscultuur die de 
beginselen van subsidiariteit en rechterlijke 
onafhankelijkheid ten volle respecteert, de 
invoering van gemeenschappelijke normen, 
en enig inzicht in andere rechtsstelsels zeer 
belangrijk zijn als fundament voor die 
wederzijdse erkenning en dat vertrouwen; 
wijst erop dat wederzijdse erkenning en 
vertrouwen geleidelijke veranderingen in 
nationale civielrechtelijke tradities kunnen 
bewerkstelligen, via uitwisseling van beste 
praktijken tussen de lidstaten;

24. meent dat wederzijdse erkenning het 
vertrouwen van burgers en praktijkjuristen 
in elkaars rechtsinstellingen veronderstelt; 
constateert dat versterking van een 
werkelijke Europese rechtscultuur die de 
beginselen van subsidiariteit en rechterlijke 
onafhankelijkheid ten volle respecteert, de 
invoering van gemeenschappelijke normen, 
en enig inzicht in andere rechtsstelsels, met 
name dankzij opleiding, zeer belangrijk 
zijn als fundament voor die wederzijdse 
erkenning en dat vertrouwen; wijst erop dat 
wederzijdse erkenning en vertrouwen 
geleidelijke veranderingen in nationale 
civielrechtelijke tradities kunnen 
bewerkstelligen, via uitwisseling van beste 
praktijken tussen de lidstaten;

Or. fr
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Amendement 112
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. meent dat wederzijdse erkenning het 
vertrouwen van burgers en praktijkjuristen 
in elkaars rechtsinstellingen veronderstelt;
constateert dat versterking van een 
werkelijke Europese rechtscultuur die de 
beginselen van subsidiariteit en rechterlijke 
onafhankelijkheid ten volle respecteert, de 
invoering van gemeenschappelijke normen, 
en enig inzicht in andere rechtsstelsels zeer 
belangrijk zijn als fundament voor die 
wederzijdse erkenning en dat vertrouwen;
wijst erop dat wederzijdse erkenning en 
vertrouwen geleidelijke veranderingen in 
nationale civielrechtelijke tradities kunnen 
bewerkstelligen, via uitwisseling van beste 
praktijken tussen de lidstaten;

24. meent dat wederzijdse erkenning het 
vertrouwen van burgers en praktijkjuristen 
in elkaars rechtsinstellingen veronderstelt;
constateert dat versterking van een 
werkelijke Europese rechtscultuur die de
grondrechten als vastgesteld in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, de beginselen van 
subsidiariteit en rechterlijke 
onafhankelijkheid ten volle respecteert, de 
invoering van gemeenschappelijke normen, 
en enig inzicht in andere rechtsstelsels zeer 
belangrijk zijn als fundament voor die 
wederzijdse erkenning en dat vertrouwen;
wijst erop dat wederzijdse erkenning en 
vertrouwen geleidelijke veranderingen in 
nationale civielrechtelijke tradities kunnen 
bewerkstelligen, via uitwisseling van beste 
praktijken tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 113
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. roept de Europese Commissie op 
verder werk te maken van de bestaande 
plannen om voorstellen in te dienen voor 
een alomvattende aanpak voor de 
wederzijdse erkenning van de effecten van 
akten van de burgerlijke stand, om 
Europese burgers en inwoners en hun 
families in staat te stellen in de hele 
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Europese Unie een beroep te doen op 
bestaande rechten die samenhangen met 
burgerlijke stand en die reeds erkend zijn 
in verschillende Europese rechtsgebieden;

Or. en

Amendement 114
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt echter dat, gelet op het 
feit dat het nationale burgerlijk recht diep 
verankerd is in historische ethische 
waarden en tradities, de motivatie om 
beste praktijken uit te wisselen en om te 
komen tot een bepaalde mate van 
toenadering tussen lidstaten niet mag 
leiden tot het einde van deze lange 
tradities en dat de veelheid aan 
verschillende rechtstradities geëerbiedigd 
dient te blijven;

Or. en

Amendement 115
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. roept de Europese Commissie op 
verder werk te maken van de bestaande 
plannen om voorstellen in te dienen voor 
een alomvattende aanpak voor de 
wederzijdse erkenning van de effecten van 
akten van de burgerlijke stand, om 
Europese burgers en inwoners en hun 
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families in staat te stellen in de hele 
Europese Unie een beroep te doen op 
bestaande rechten die samenhangen met 
burgerlijke stand en die reeds erkend zijn 
in verschillende Europese rechtsgebieden;

Or. en

Amendement 116
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. gelooft dat de uitwisseling van 
beste praktijken voorafgegaan of gevolgd 
moet worden door een gespecialiseerd 
diagnoseorgaan dat voorziet in een 
individueel herstelplan in plaats van enkel 
te verwijzen naar gedeelde normen die al 
dan niet realistisch zijn in een bepaald 
land;

Or. en

Amendement 117
Tadeusz Zwiefka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. merkt op dat wetgevingsinitiatieven op 
gebied van burgerlijk recht tot dusver 
grotendeels waren gericht op het materiële 
recht, ten koste van het procesrecht; pleit 
ervoor om in de toekomst meer aandacht te 
besteden aan het procesrecht;

25. merkt op dat wetgevingsinitiatieven op 
gebied van burgerlijk recht tot dusver 
grotendeels waren gericht op het materiële 
recht; pleit ervoor om in de toekomst meer 
aandacht te besteden aan het procesrecht;

Or. en
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Amendement 118
Carmen Romero López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. stelt echter vast dat de vorderingen 
op het vlak van het strafrecht 
voornamelijk te vinden zijn op 
procedureel gebied en vraagt dat een 
robuuster kader wordt overwogen om in 
het EU-recht vast te stellen wat ernstige 
misdrijven en kleine misdaden zijn, gelet 
op het gebruik ervan in het strafrecht en 
bij de bestrijding van terrorisme;

Or. es

Amendement 119
Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. heeft oog voor de vorderingen die zijn 
gemaakt met de routekaart voor 
processuele rechten in strafzaken, maar 
betreurt dat belangrijke voorstellen over 
rechtshulp en kwetsbare verdachten nog 
op zich laten wachten en dat het 
ambitieniveau bij de Raad almaar 
geringer wordt;

26. erkent de tot dusver geboekte 
vooruitgang met de routekaart voor de 
versterking van de processuele rechten van 
verdachten en beklaagden in strafzaken,
met inbegrip van de goedkeuring van 
richtlijnen betreffende het recht op 
vertolking en vertaling en betreffende het 
recht op informatie in strafzaken, en het 
aannemen van een richtlijn betreffende 
het recht op toegang tot een advocaat in 
strafzaken en herhaalt dat deze 
maatregelen van cruciaal belang zijn voor
het correct functioneren van EU-
maatregelen voor samenwerking in 
strafzaken in het kader van wederzijdse 
erkenning, zoals het Europees 
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aanhoudingsbevel, en dat het blijven 
boeken van vooruitgang bij de 
bescherming van de rechten van 
verdachten en beklaagden essentieel is;

Or. en

Amendement 120
Carmen Romero López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. heeft oog voor de vorderingen die zijn 
gemaakt met de routekaart voor 
processuele rechten in strafzaken, maar 
betreurt dat belangrijke voorstellen over 
rechtshulp en kwetsbare verdachten nog op 
zich laten wachten en dat het 
ambitieniveau bij de Raad almaar geringer 
wordt;

26. heeft oog voor de vorderingen die zijn 
gemaakt met de routekaart voor 
processuele rechten in strafzaken, maar 
betreurt dat belangrijke voorstellen over 
kosteloze rechtshulp en kwetsbare 
verdachten nog op zich laten wachten en 
dat het ambitieniveau bij de Raad almaar 
geringer wordt;

Or. es

Amendement 121
Timothy Kirkhope

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. heeft oog voor de vorderingen die zijn 
gemaakt met de routekaart voor 
processuele rechten in strafzaken, maar 
betreurt dat belangrijke voorstellen over 
rechtshulp en kwetsbare verdachten nog 
op zich laten wachten en dat het 
ambitieniveau bij de Raad almaar 
geringer wordt;

26. erkent en verwelkomt de vorderingen
die zijn gemaakt met de routekaart voor 
processuele rechten in strafzaken, die in 
grote mate bijdragen tot het wederzijds 
vertrouwen en respect dat nodig is voor 
daadwerkelijke wederzijdse erkenning;

Or. en
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Amendement 122
Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. heeft oog voor de vorderingen die zijn 
gemaakt met de routekaart voor 
processuele rechten in strafzaken, maar 
betreurt dat belangrijke voorstellen over 
rechtshulp en kwetsbare verdachten nog op 
zich laten wachten en dat het 
ambitieniveau bij de Raad almaar 
geringer wordt;

26. heeft oog voor de vorderingen die zijn 
gemaakt met de routekaart voor 
processuele rechten in strafzaken; merkt op 
dat voorstellen over rechtshulp, kwetsbare 
verdachten en de communicatie met 
familie nog op zich laten wachten en dat
inspanningen moeten worden voortgezet 
om alle voorstellen zo snel mogelijk aan te 
nemen;

Or. en

Amendement 123
Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. heeft oog voor de vorderingen die zijn 
gemaakt met de routekaart voor 
processuele rechten in strafzaken, maar
betreurt dat belangrijke voorstellen over 
rechtshulp en kwetsbare verdachten nog op 
zich laten wachten en dat het 
ambitieniveau bij de Raad almaar geringer 
wordt;

26. erkent de geboekte vooruitgang met de 
routekaart voor de versterking van de
processuele rechten van verdachten en 
beklaagden in strafzaken, met inbegrip 
van de goedkeuring van richtlijnen 
betreffende het recht op vertolking en 
vertaling en betreffende het recht op 
informatie in strafzaken, en het 
aannemen van een richtlijn betreffende 
het recht op toegang tot een advocaat in 
strafzaken, aangezien deze maatregelen 
van cruciaal belang zijn voor het correct 
functioneren van EU-maatregelen voor 
samenwerking in strafzaken in het kader 
van wederzijdse erkenning, zoals het 
Europees aanhoudingsbevel; herhaalt dat 
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het blijven boeken van vooruitgang bij de 
bescherming van de rechten van 
verdachten en beklaagden essentieel is en
betreurt bijgevolg dat belangrijke 
voorstellen over rechtshulp en kwetsbare 
verdachten nog op zich laten wachten en 
dat het ambitieniveau bij de Raad almaar 
geringer wordt;

Or. en

Amendement 124
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. heeft oog voor de vorderingen die zijn 
gemaakt met de routekaart voor 
processuele rechten in strafzaken, maar 
betreurt dat belangrijke voorstellen over 
rechtshulp en kwetsbare verdachten nog 
op zich laten wachten en dat het 
ambitieniveau bij de Raad almaar 
geringer wordt;

26. erkent de tot dusver geboekte 
vooruitgang met de routekaart voor de 
versterking van de processuele rechten van 
verdachten en beklaagden in strafzaken,
met inbegrip van de goedkeuring van 
richtlijnen betreffende het recht op 
vertolking en vertaling en betreffende het 
recht op informatie in strafzaken, en het 
aannemen van een richtlijn betreffende 
het recht op toegang tot een advocaat in 
strafzaken (de routekaart-richtlijnen) en 
herhaalt dat deze maatregelen van 
cruciaal belang zijn voor het correct 
functioneren van EU-maatregelen voor 
samenwerking in strafzaken in het kader 
van wederzijdse erkenning, zoals het 
Europees aanhoudingsbevel, en dat het 
blijven boeken van vooruitgang bij de 
bescherming van de rechten van 
verdachten en beklaagden essentieel is;

Or. en

Amendement 125
Tadeusz Zwiefka
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. heeft oog voor de vorderingen die zijn 
gemaakt met de routekaart voor 
processuele rechten in strafzaken, maar 
betreurt dat belangrijke voorstellen over 
rechtshulp en kwetsbare verdachten nog op 
zich laten wachten en dat het 
ambitieniveau bij de Raad almaar 
geringer wordt;

26. heeft oog voor de vorderingen die zijn 
gemaakt met de routekaart voor 
processuele rechten in strafzaken; moedigt 
de Europese instellingen aan een 
actievere rol te spelen op het vlak van
voorstellen over rechtshulp en kwetsbare 
verdachten; dringt er bij de lidstaten op 
aan alternatieve methoden te gebruiken 
die goede voorbeelden zijn gebleken van 
beste praktijken op het gebied van 
kosteloze rechtsbijstand, waaronder 
organisaties die pro bono werken of 
bureaus voor rechtshulp;

Or. en

Amendement 126
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. heeft oog voor de vorderingen die zijn 
gemaakt met de routekaart voor 
processuele rechten in strafzaken, maar 
betreurt dat belangrijke voorstellen over 
rechtshulp en kwetsbare verdachten nog op 
zich laten wachten en dat het 
ambitieniveau bij de Raad almaar 
geringer wordt;

26. heeft oog voor de vorderingen die zijn 
gemaakt met de routekaart voor 
processuele rechten in strafzaken, maar 
betreurt dat belangrijke voorstellen over 
rechtshulp en kwetsbare verdachten nog op 
zich laten wachten en dat er niets is 
ondernomen om getuigen en 
klokkenluiders te beschermen;

Or. fr

Amendement 127
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. heeft oog voor de vorderingen die zijn 
gemaakt met de routekaart voor 
processuele rechten in strafzaken, maar 
betreurt dat belangrijke voorstellen over 
rechtshulp en kwetsbare verdachten nog op 
zich laten wachten en dat het 
ambitieniveau bij de Raad almaar geringer 
wordt;

26. heeft oog voor de vorderingen die zijn 
gemaakt met de routekaart voor 
processuele rechten in strafzaken, maar 
betreurt dat belangrijke voorstellen over 
rechtshulp en kwetsbare verdachten nog op 
zich laten wachten en dat het 
ambitieniveau bij de Raad almaar geringer 
wordt; hoopt dat de instellingen snel werk 
zullen maken van een herziening van het 
Europees arrestatiebevel in het licht van 
de voortdurende systematische schending 
van het evenredigheidsbeginsel door 
bepaalde lidstaten;

Or. en

Amendement 128
Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. betreurt dat belangrijke voorstellen 
die zijn vastgesteld in de routekaart voor 
de versterking van de processuele rechten 
van verdachten en beklaagden in 
strafzaken nog niet zijn afgerond en 
erkent dat voorstellen nodig zijn en 
moeten worden goedgekeurd betreffende 
de overblijvende maatregelen inzake 
rechtshulp en kwetsbare verdachten; is er 
ten stelligste van overtuigd dat rechtshulp 
met name daadwerkelijk gewaarborgd 
dient te zijn om te zorgen voor de 
effectieve tenuitvoerlegging van de 
richtlijn betreffende het recht op toegang 
tot een advocaat;

Or. en
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Amendement 129
Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. betreurt dat belangrijke voorstellen 
die zijn vastgesteld in de routekaart voor 
de versterking van de processuele rechten 
van verdachten en beklaagden in 
strafzaken nog niet zijn afgerond; erkent 
dat voorstellen nodig zijn en moeten 
worden goedgekeurd betreffende de 
overblijvende maatregelen inzake 
rechtshulp en kwetsbare verdachten; 
herhaalt dat zonder daadwerkelijk 
gewaarborgde rechtshulp de effectieve 
tenuitvoerlegging van de richtlijnen, en in 
het bijzonder van de richtlijn betreffende 
het recht op toegang tot een advocaat, niet 
kan worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 130
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. betreurt dat belangrijke voorstellen 
die zijn vastgesteld in de routekaart voor 
de versterking van de processuele rechten 
van verdachten en beklaagden in 
strafzaken nog niet zijn afgerond en 
erkent dat voorstellen nodig zijn en 
moeten worden goedgekeurd betreffende 
de overblijvende maatregelen inzake 
rechtshulp en kwetsbare verdachten; is er 
ten stelligste van overtuigd dat rechtshulp 
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met name daadwerkelijk gewaarborgd 
dient te zijn om te zorgen voor de 
effectieve tenuitvoerlegging van de 
routekaart-richtlijnen, en met name van 
de richtlijn betreffende het recht op 
toegang tot een advocaat;

Or. en

Amendement 131
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. erkent dat elke richtlijn die is 
aangenomen in het kader van de 
routekaart voor de versterking van de 
processuele rechten van verdachten en 
beklaagden in strafzaken op een effectieve 
manier dient te worden uitgevoerd om 
ervoor te zorgen dat ze een verbetering 
van de normen van de strafrechtspraak in 
de EU met zich meebrengen, door samen 
te werken met de lidstaten aan de 
volledige omzetting in nationaal recht en 
door opleidingen aan te bieden aan 
overheidsambtenaren, rechters, 
aanklagers en strafpleiters;

Or. en

Amendement 132
Carmen Romero López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is van oordeel dat het groenboek 
over detentieomstandigheden niet heeft 
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geleid tot een initiatief van de Commissie;

Or. es

Amendement 133
Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. betreurt dat er nog werk is op het 
vlak van voorlopige hechtenis, aangezien 
de normen hiervoor in veel lidstaten niet 
zorgen voor de eerbiediging van de 
mensenrechten en andere internationale 
normen; erkent dat er nood is aan een 
beoordeling van de doeltreffendheid van 
niet-wetgevingsactiviteiten betreffende 
bestaande kaderbesluiten, de algemene 
erkenning van de problemen met de 
wetgeving en de praktijk op het vlak van 
voorlopige hechtenis in Europa die 
werden geïdentificeerd in het kader van 
de raadpleging van de Commissie, en een 
engagement om opnieuw de vaststelling 
van afdwingbare minimumnormen met 
betrekking tot voorlopige hechtenis door 
middel van wetgevende maatregelen te 
overwegen;

Or. en

Amendement 134
Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. benadrukt dat de normen op het 
vlak van voorlopige hechtenis in veel 
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lidstaten niet zorgen voor de eerbiediging 
van de mensenrechten en andere 
internationale normen en betreurt dat er 
bijgevolg nog werk is met betrekking tot 
voorlopige hechtenis; benadrukt eveneens 
dat er nood is aan een beoordeling van de 
doeltreffendheid van niet-
wetgevingsactiviteiten betreffende 
bestaande kaderbesluiten, en wijst op de 
algemene erkenning van de problemen 
met de wetgeving en de praktijk op het 
vlak van voorlopige hechtenis in Europa 
die werden geïdentificeerd in het kader 
van de raadpleging van de Commissie; 
vraagt om een engagement om opnieuw 
de vaststelling van afdwingbare 
minimumnormen met betrekking tot 
voorlopige hechtenis door middel van 
wetgevende maatregelen te overwegen;

Or. en

Amendement 135
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. betreurt dat er nog werk is op het 
vlak van voorlopige hechtenis, 
administratieve detentie en bewaring van 
minderjarigen, aangezien de normen 
hiervoor in veel lidstaten niet zorgen voor 
de eerbiediging van de mensenrechten en 
andere internationale normen; erkent dat 
er nood is aan een beoordeling van de 
doeltreffendheid van niet-
wetgevingsactiviteiten betreffende 
bestaande kaderbesluiten, de algemene 
erkenning van de problemen met de 
wetgeving en de praktijk op het vlak van 
voorlopige hechtenis in Europa die 
werden geïdentificeerd in het kader van 
de raadpleging van de Commissie, en een 
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engagement om opnieuw de vaststelling 
van afdwingbare minimumnormen met 
betrekking tot voorlopige hechtenis door 
middel van wetgevende maatregelen te 
overwegen; vraagt de Commissie om 
opnieuw de vaststelling van afdwingbare 
minimumnormen met betrekking tot 
voorlopige hechtenis, administratieve 
detentie en bewaring van minderjarigen 
door middel van wetgevende maatregelen 
te overwegen;

Or. en

Amendement 136
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. is van mening dat er nog werk is op 
het vlak van voorlopige hechtenis, 
aangezien de normen hiervoor in veel 
lidstaten niet zorgen voor de eerbiediging 
van de mensenrechten en andere 
internationale normen; erkent dat er nood 
is aan een beoordeling van de 
doeltreffendheid van niet-
wetgevingsactiviteiten betreffende 
bestaande kaderbesluiten, de algemene 
erkenning van de problemen met de 
wetgeving en de praktijk op het vlak van 
voorlopige hechtenis in Europa die 
werden geïdentificeerd in het kader van 
de raadpleging van de Commissie, en een 
engagement om opnieuw de vaststelling 
van afdwingbare minimumnormen met 
betrekking tot voorlopige hechtenis door 
middel van wetgevende maatregelen te 
overwegen;

Or. en
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Amendement 137
Timothy Kirkhope

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. gelooft stellig dat bij de ontwikkeling 
van een strafrechtgebied in de EU 
consistent te hanteren beginselen een 
prioriteit moeten zijn, en dat de EU-
instellingen op dit punt nauw met elkaar 
moeten samenwerken, zoals aangegeven in 
de resolutie van het Parlement resolutie 
over een EU-aanpak van het strafrecht9;

27. gelooft stellig dat bij de ontwikkeling 
van een strafrechtgebied in de EU 
consistent te hanteren beginselen, 
evenredigheid en eerbied voor de 
nationale soevereiniteit prioriteiten
moeten zijn, en dat de EU-instellingen op 
dit punt nauw met elkaar moeten 
samenwerken, zoals aangegeven in de 
resolutie van het Parlement resolutie over 
een EU-aanpak van het strafrecht9;

Or. en

Amendement 138
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. gelooft stellig dat bij de ontwikkeling 
van een strafrechtgebied in de EU 
consistent te hanteren beginselen een 
prioriteit moeten zijn, en dat de EU-
instellingen op dit punt nauw met elkaar 
moeten samenwerken, zoals aangegeven in 
de resolutie van het Parlement resolutie 
over een EU-aanpak van het strafrecht9;

27. gelooft stellig dat bij de ontwikkeling 
van een strafrechtgebied in de EU 
consistent te hanteren beginselen een 
prioriteit moeten zijn, en dat de EU-
instellingen op dit punt nauw met elkaar 
moeten samenwerken, zoals aangegeven in 
de resolutie van het Parlement resolutie 
over een EU-aanpak van het strafrecht9;
gelooft dat het wederzijds vertrouwen 
tussen de lidstaten moet worden versterkt 
en dat wederzijdse erkenning en 
harmonisatie van strafrecht in de EU niet 
verder komen zonder ernstige feedback 
over de uitvoering van deze regels op 
lidstaatniveau;

Or. en
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Amendement 139
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. gelooft dat het wederzijds vertrouwen 
tussen de lidstaten moet worden versterkt 
en dat wederzijdse erkenning en 
harmonisatie van strafrecht in de EU niet 
verder komen zonder serieuze feedback 
over de uitvoering van deze regels op 
lidstaatniveau;

Schrappen

Or. en

Amendement 140
Timothy Kirkhope

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. gelooft dat het wederzijds vertrouwen 
tussen de lidstaten moet worden versterkt 
en dat wederzijdse erkenning en 
harmonisatie van strafrecht in de EU niet 
verder komen zonder serieuze feedback 
over de uitvoering van deze regels op 
lidstaatniveau;

28. gelooft dat het wederzijds vertrouwen 
tussen de lidstaten moet worden versterkt 
en dat wederzijdse erkenning van strafrecht 
in de EU niet verder komt zonder serieuze 
feedback over de uitvoering van deze 
regels op lidstaatniveau;

Or. en

Amendement 141
Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28
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Ontwerpresolutie Amendement

28. gelooft dat het wederzijds vertrouwen 
tussen de lidstaten moet worden versterkt 
en dat wederzijdse erkenning en 
harmonisatie van strafrecht in de EU niet 
verder komen zonder serieuze feedback 
over de uitvoering van deze regels op 
lidstaatniveau;

28. gelooft dat het wederzijds vertrouwen 
tussen de lidstaten moet worden versterkt 
en dat wederzijdse erkenning en 
harmonisatie van strafrecht in de EU niet 
verder komen zonder serieuze feedback 
over de effectieve uitvoering van deze 
regels op lidstaatniveau om ervoor te 
zorgen dat ze een verbetering van de 
normen van de strafrechtspraak in de EU 
met zich meebrengen; is er verder van 
overtuigd dat dit enkel mogelijk is door 
nauw samen te werken met de lidstaten 
aan de volledige omzetting van de 
relevante richtlijnen in nationaal recht en 
door opleidingen aan te bieden aan alle 
relevante belanghebbenden, waaronder 
overheidsambtenaren, rechters, 
aanklagers en strafpleiters;

Or. en

Amendement 142
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. gelooft dat het wederzijds vertrouwen 
tussen de lidstaten moet worden versterkt 
en dat wederzijdse erkenning en 
harmonisatie van strafrecht in de EU niet 
verder komen zonder serieuze feedback 
over de uitvoering van deze regels op 
lidstaatniveau;

28. gelooft dat de bescherming van de 
processuele rechten van verdachten en 
beklaagden een noodzakelijke voorwaarde 
is voor de versterking van het wederzijdse
vertrouwen tussen de lidstaten; erkent dat 
alle routekaart-richtlijnen op een 
effectieve manier dienen te worden
uitgevoerd om ervoor te zorgen dat ze een 
verbetering van de normen van de 
strafrechtspraak in de EU met zich 
meebrengen, door samen te werken met 
de lidstaten aan de volledige omzetting in 
nationaal recht en door opleidingen aan 
te bieden aan overheidsambtenaren, 
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rechters, aanklagers en strafpleiters;
gelooft dat wederzijdse erkenning en 
harmonisatie van strafrecht in de EU niet 
verder komen zonder serieuze feedback 
over de uitvoering van deze regels op 
lidstaatniveau;

Or. en

Amendement 143
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. gelooft dat het wederzijds vertrouwen 
tussen de lidstaten moet worden versterkt 
en dat wederzijdse erkenning en 
harmonisatie van strafrecht in de EU niet 
verder komen zonder serieuze feedback 
over de uitvoering van deze regels op 
lidstaatniveau;

28. gelooft dat het wederzijds vertrouwen 
tussen de lidstaten moet worden versterkt
door de eerbiediging van de grondrechten 
met betrekking tot strafzaken te 
harmoniseren en door 
gemeenschappelijke maatregelen te 
nemen om te zorgen voor een goede 
rechtsbedeling en een goed beheer van 
gevangenissen, die vaak aan de basis 
liggen van een gebrek aan vertrouwen 
tussen de lidstaten, en dat wederzijdse 
erkenning en harmonisatie van strafrecht in 
de EU niet verder komen zonder serieuze 
feedback over de uitvoering van deze 
regels op lidstaatniveau;

Or. en

Amendement 144
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. gelooft dat het wederzijds vertrouwen 28. gelooft dat het wederzijds vertrouwen 
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tussen de lidstaten moet worden versterkt 
en dat wederzijdse erkenning en 
harmonisatie van strafrecht in de EU niet 
verder komen zonder serieuze feedback 
over de uitvoering van deze regels op 
lidstaatniveau;

tussen de lidstaten moet worden versterkt 
en dat wederzijdse erkenning en 
harmonisatie van strafrecht in de EU niet 
verder komen zonder serieuze feedback 
over de uitvoering van deze regels op 
lidstaatniveau; is ingenomen met de 
belangrijke stappen die in dit opzicht zijn 
genomen, zoals het Europees 
arrestatiebevel;

Or. en

Amendement 145
Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. erkent dat elke richtlijn die is 
aangenomen in het kader van de 
routekaart voor de versterking van de 
processuele rechten van verdachten en 
beklaagden in strafzaken op een effectieve 
manier dient te worden uitgevoerd om 
ervoor te zorgen dat ze een verbetering 
van de normen van de strafrechtspraak in
de EU met zich meebrengen, door samen 
te werken met de lidstaten aan de 
volledige omzetting in nationaal recht en 
door opleidingen aan te bieden aan 
overheidsambtenaren, rechters, 
aanklagers en strafpleiters;

Or. en

Amendement 146
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is van oordeel dat de evaluatie van 
de uitvoering van kaderbesluit 
2008/913/JBZ van de Raad van 28 
november 2008 betreffende de bestrijding 
van bepaalde vormen en uitingen van 
racisme en vreemdelingenhaat door 
middel van het strafrecht een 
mogelijkheid biedt om bijkomende 
Europese regelgeving in te leiden en aan 
te nemen met betrekking tot alle vormen 
van haatmisdrijven1;
__________________
1 Dit is een duidelijke verwijzing naar het 
verslag van het EP uit 2009 betreffende 
Stockholm. 

Or. en

Amendement 147
Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt dat de uitvoering van 
richtlijnen die reeds zijn aangenomen, 
vooruitgang op het vlak van niet-
afgeronde maatregelen, en de 
behandeling van de bescherming van de 
rechten van verdachten die verder gaan 
dan het programma van Stockholm, 
maatregelen vereisen die buiten het 
tijdsbestek dat is uitgetrokken voor dat 
programma zullen vallen, en bijgevolg 
hoog op de agenda dienen te blijven staan 
voor de komende zittingsperiode; herhaalt 
dat dit een lopend proces is dat enkel het 
begin kan zijn van een effectievere 
bescherming van de rechten van 
verdachten en beklaagden in de EU;
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Or. en

Amendement 148
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. erkent dat de uitvoering van 
routekaart-richtlijnen die reeds zijn 
aangenomen, vooruitgang op het vlak van 
niet-afgeronde maatregelen, en de 
behandeling van de bescherming van de 
rechten van verdachten die verder gaan 
dan het programma van Stockholm, 
maatregelen vereisen die buiten het 
tijdsbestek dat is uitgetrokken voor dat 
programma zullen vallen, en bijgevolg 
hoog op de agenda dienen te blijven staan 
voor de komende zittingsperiode;

Or. en

Amendement 149
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is van oordeel dat de evaluatie van 
de uitvoering van kaderbesluit 
2008/913/JBZ van de Raad van 28 
november 2008 betreffende de bestrijding 
van bepaalde vormen en uitingen van 
racisme en vreemdelingenhaat door 
middel van het strafrecht een 
mogelijkheid biedt om bijkomende 
Europese regelgeving in te leiden en aan 
te nemen met betrekking tot de bestrijding 
van alle vormen van haatmisdrijven;
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Or. en

Amendement 150
Marco Scurria

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is van oordeel dat er meer werk 
moet worden gemaakt van de toepassing 
van het beginsel van wederzijdse 
erkenning van rechterlijke beslissingen in 
strafzaken;

Or. it

Amendement 151
Carmen Romero López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is van mening dat de rol van 
Eurojust versterkt dient te worden op alle 
gebieden die te maken hebben met een 
betere coördinatie en informatie-
uitwisseling tussen de lidstaten op 
juridisch vlak;

Or. es

Amendement 152
Judith Sargentini, Jean Lambert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. gelooft dat een effectief 
rechtspraakstelsel een sterke aandrijfkracht 
is voor een welvarende economie;

29. gelooft dat een effectief 
rechtspraakstelsel belangrijk is voor het 
vertrouwen en het welzijn van burgers en 
eveneens een sterke aandrijfkracht is voor 
een welvarende economie;

Or. en

Amendement 153
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. gelooft dat een effectief
rechtspraakstelsel een sterke 
aandrijfkracht is voor een welvarende 
economie;

29. gelooft dat een effectief, billijk en 
tijdig strafrechtelijk en gevangenisbestel 
dat de grondrechten eerbiedigt een sterke 
aandrijfkracht is voor wederzijds 
vertrouwen en wederzijdse erkenning in 
de EU, alsook om democratie, de 
rechtsstaat, gelijkheid en een welvarende 
economie te waarborgen;

Or. en

Amendement 154
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. gelooft dat een effectief 
rechtspraakstelsel een sterke aandrijfkracht 
is voor een welvarende economie;

29. gelooft dat een effectief, toegankelijk 
en verantwoordelijk rechtspraakstelsel een
noodzakelijke voorwaarde is voor een 
democratie en een sterke aandrijfkracht is 
voor een welvarende economie;
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Or. en

Amendement 155
Juan Fernando López Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 – letter a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(a) 29 bis. is ingenomen met het door de 
Commissie op 17 juli 2013 gepresenteerde 
voorstel voor een verordening van de 
Raad betreffende de instelling van een 
Europees openbaar ministerie; is er ten 
stelligste van overtuigd dat het Europees 
openbaar ministerie een belangrijke 
factor is in de ontwikkeling van de 
Europese justitiële ruimte; roept de Raad 
op gebruik te maken van artikel 86, lid 4 
van het VWEU en de bevoegdheden van 
het Europees openbaar ministerie uit te 
breiden tot ernstige misdrijven met een 
grensoverschrijdende dimensie;

Or. en

Amendement 156
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. constateert met voldoening dat de 
lidstaten en de Commissie vorderingen 
maken met de interne veiligheidsstrategie 
(ISS) en de EU-beleidscyclus betreffende 
zware en georganiseerde criminaliteit; 
wijst er evenwel op dat er nog meer 
vooruitgang nodig is, bijvoorbeeld op de 
gebieden van cybercriminaliteit, 
bescherming van kritische infrastructuur 

Schrappen
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en bestrijding van corruptie, geldwasserij, 
financiering van terrorisme en illegale 
wapenhandel;

Or. en

Amendement 157
Marco Scurria

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. constateert met voldoening dat de 
lidstaten en de Commissie vorderingen 
maken met de interne veiligheidsstrategie 
(ISS) en de EU-beleidscyclus betreffende 
zware en georganiseerde criminaliteit; 
wijst er evenwel op dat er nog meer 
vooruitgang nodig is, bijvoorbeeld op de 
gebieden van cybercriminaliteit, 
bescherming van kritische infrastructuur en 
bestrijding van corruptie, geldwasserij, 
financiering van terrorisme en illegale 
wapenhandel;

30. constateert met voldoening dat de 
lidstaten en de Commissie vorderingen 
maken met de interne veiligheidsstrategie 
(ISS) en de EU-beleidscyclus betreffende 
zware en georganiseerde criminaliteit; 
wijst er evenwel op dat er nog meer 
vooruitgang nodig is, bijvoorbeeld op de 
gebieden van cybercriminaliteit, 
bescherming van kritische infrastructuur en 
bestrijding van corruptie, geldwasserij, 
financiering van terrorisme en illegale 
wapenhandel; tegengaan van clandestiene 
immigratie en bescherming van de 
buitengrenzen

Or. it

Amendement 158
Timothy Kirkhope

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. constateert met voldoening dat de 
lidstaten en de Commissie vorderingen 
maken met de interne veiligheidsstrategie 
(ISS) en de EU-beleidscyclus betreffende 
zware en georganiseerde criminaliteit; 

30. constateert met voldoening dat de 
lidstaten en de Commissie vorderingen 
maken met de interne veiligheidsstrategie 
(ISS) en de EU-beleidscyclus betreffende 
zware en georganiseerde criminaliteit; 
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wijst er evenwel op dat er nog meer 
vooruitgang nodig is, bijvoorbeeld op de 
gebieden van cybercriminaliteit, 
bescherming van kritische infrastructuur en 
bestrijding van corruptie, geldwasserij, 
financiering van terrorisme en illegale 
wapenhandel;

wijst er evenwel op dat er nog meer 
vooruitgang nodig is, bijvoorbeeld op de 
gebieden van cybercriminaliteit, de tijdige
en efficiënte uitwisseling van informatie, 
bescherming van kritische infrastructuur en 
bestrijding van corruptie, geldwasserij, 
financiering van terrorisme en illegale 
wapenhandel;

Or. en

Amendement 159
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. constateert met voldoening dat de 
lidstaten en de Commissie vorderingen 
maken met de interne veiligheidsstrategie
(ISS) en de EU-beleidscyclus betreffende 
zware en georganiseerde criminaliteit;
wijst er evenwel op dat er nog meer 
vooruitgang nodig is, bijvoorbeeld op de 
gebieden van cybercriminaliteit, 
bescherming van kritische infrastructuur en 
bestrijding van corruptie, geldwasserij, 
financiering van terrorisme en illegale 
wapenhandel;

30. constateert dat de lidstaten en de 
Commissie vorderingen maken met de 
interne veiligheidsstrategie (ISS) en de EU-
beleidscyclus betreffende zware en 
georganiseerde criminaliteit; wijst er 
evenwel op dat er nog meer vooruitgang 
nodig is, bijvoorbeeld op de gebieden van 
cybercriminaliteit, bescherming van 
kritische infrastructuur en bestrijding van 
corruptie, geldwasserij, financiering van 
terrorisme en illegale wapenhandel, zowel 
intern als extern; is uitermate bezorgd 
over de grootschalige controle van 
burgers door de VS en de EU-lidstaten en 
vraagt strenge EU-maatregelen tegen 
derde landen en controle door derden die 
de interne veiligheid van de EU
bedreigen;

Or. en

Amendement 160
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. constateert met voldoening dat de 
lidstaten en de Commissie vorderingen 
maken met de interne veiligheidsstrategie 
(ISS) en de EU-beleidscyclus betreffende 
zware en georganiseerde criminaliteit; 
wijst er evenwel op dat er nog meer 
vooruitgang nodig is, bijvoorbeeld op de 
gebieden van cybercriminaliteit, 
bescherming van kritische infrastructuur en 
bestrijding van corruptie, geldwasserij, 
financiering van terrorisme en illegale 
wapenhandel;

30. constateert met voldoening dat de 
lidstaten en de Commissie vorderingen 
maken met de interne veiligheidsstrategie 
(ISS) en de EU-beleidscyclus betreffende 
zware en georganiseerde criminaliteit; 
wijst er evenwel op dat er nog meer 
vooruitgang nodig is, bijvoorbeeld op de 
gebieden bestrijding van de 
georganiseerde internationale misdaad,
cybercriminaliteit, bescherming van 
kritische infrastructuur en bestrijding van 
corruptie, geldwasserij, financiering van 
terrorisme en illegale wapenhandel;

Or. fr

Amendement 161
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. constateert met voldoening dat de 
lidstaten en de Commissie vorderingen 
maken met de interne veiligheidsstrategie
(ISS) en de EU-beleidscyclus betreffende 
zware en georganiseerde criminaliteit;
wijst er evenwel op dat er nog meer 
vooruitgang nodig is, bijvoorbeeld op de 
gebieden van cybercriminaliteit, 
bescherming van kritische infrastructuur en 
bestrijding van corruptie, geldwasserij, 
financiering van terrorisme en illegale 
wapenhandel;

30. constateert met voldoening dat de 
lidstaten en de Commissie vorderingen 
maken met de interne veiligheidsstrategie
(ISS) en de EU-beleidscyclus betreffende 
zware en georganiseerde criminaliteit;
wijst er evenwel op dat er nog meer 
vooruitgang nodig is, bijvoorbeeld op de 
gebieden van cybercriminaliteit, door 
internet gefaciliteerde criminaliteit zoals 
kinderpornografie, de bescherming van 
kritische infrastructuur en de bestrijding 
van georganiseerde misdaad, met inbegrip 
van economische criminaliteit, corruptie, 
geldwasserij, financiering van terrorisme 
en illegale wapenhandel, met name door 
een versterking van de betrokken 
agentschappen op Europees niveau;
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Or. en

Amendement 162
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. betreurt dat het EU-actieplan 
2010-2013 inzake de aanscherping van de 
CBRN-beveiliging niet volledig ten 
uitvoer is gelegd of is omgezet in 
nationaal beleid door de lidstaten; roept 
de EU en de lidstaten bijgevolg op de 
regionale en Europese samenwerking op 
het vlak van CBRN te versterken en roept 
de Raad in dit verband eveneens op te 
zorgen voor coördinatie tussen de 
nationale autoriteiten en de coördinator 
voor terrorismebestrijding;

Or. en

Amendement 163
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
haar inspanningen te intensiveren en te 
versterken om de financiële belangen van 
de Unie te beschermen en om de 
hervorming van het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding, die vertraging 
heeft opgelopen, te voltooien, met een 
volledige opname van 
gegevensbescherming en de rechten van 
verdachten, op basis van correcte 
definities van misdrijven;
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Or. en

Amendement 164
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. betreurt het feit dat de ISS louter 
gericht is op veiligheid ten koste van 
burgerlijke vrijheden, de grondrechten en 
de goedkeuring van preventieve 
maatregelen; betreurt de kloof tussen 
woorden en daden, tussen bevestigende 
doelstellingen op het vlak van waarden en 
beginselen enerzijds en de eigenlijke 
tenuitvoerlegging van beleid anderzijds, 
met name met betrekking tot de 
toegenomen wijdverspreide inzameling 
van persoonsgegevens omwille van 
onduidelijke veiligheidsredenen, die leidt 
tot een duidelijke schending van het recht 
op privacy en gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 165
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. oppert de mogelijkheid dat de 
biljetten van 500 euro uit de roulatie 
worden genomen om witwassen en 
misdaadsyndicaten te bestrijden;

Or. fr
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Amendement 166
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. is er ten stelligste van overtuigd dat 
het terrorismebestrijdingsbeleid van de 
EU de radicalisering dient aan te pakken 
van groepen/personen in Europese 
samenlevingen alsook de schijnbare 
individualisering van terreuractiviteiten in 
onze samenlevingen; vraagt een betere 
coördinatie van alle EU-diensten met 
verantwoordelijkheden op het vlak van de 
uitvoering van het 
terrorismebestrijdingsbeleid van de EU, 
met name de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding, Europol, het COSI 
en de COTER en Eurojust;

Or. en

Amendement 167
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. betreurt het dat in de tweede 
mededeling van de Commissie van 10 
april 2013 over de tenuitvoerlegging van 
de EU-interneveiligheidsstrategie weinig 
kritiek wordt geuit over de in het kader 
van deze strategie genomen maatregelen 
en dezelfde prioriteiten worden bevestigd 
als in de initiële mededeling van 
november 2010 zonder rekening te 
houden met de gevolgen van de integratie 
van het Handvest van de grondrechten, 
waarvan de meeste artikelen niet alleen 
van toepassing zijn op Europese burgers, 
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maar op alle personen die zich op het 
grondgebied van de EU bevinden;

Or. en

Amendement 168
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. betreurt het dat de tweede 
mededeling van de Commissie van 10 
april 2013 over de tenuitvoerlegging van 
de interneveiligheidsstrategie van de 
Europese Unie onvoldoende kritisch is 
over de uitgevoerde maatregelen in het 
kader van de interneveiligheidsstrategie 
en eenvoudigweg dezelfde prioriteiten 
bevestigt die de Commissie had 
voorgesteld in haar oorspronkelijke 
mededeling uit november 2010, zonder 
rekening te houden met de impact van het 
Handvest van de grondrechten, dat van 
toepassing is op alle personen in de EU;

Or. en

Amendement 169
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 quater. geeft uiting aan zijn diepe 
bezorgdheid over de toenemende 
mensenhandel, waarin transnationale en 
cybernetwerken een belangrijke rol 
spelen, die een ernstige bedreiging vormt 
voor kwetsbare groepen, met name 
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vrouwen en kinderen, vooral in tijden van 
economische en sociale crisis, en die 
verergerd wordt door het transnationale 
karakter van dergelijke criminele 
activiteiten; wijst daarom op het belang 
van strategische coördinatie tussen de 
doelstellingen en de tenuitvoerlegging van 
de interne veiligheidsstrategie en de 
Europese veiligheidsstrategie, hetgeen 
mogelijk een actualisering van beide 
documenten vereist; beveelt aan dat 
nationale plannen voor de bestrijding van 
slavernij voor de lidstaten worden 
ontwikkeld, in overeenstemming met de 
aanbevelingen van de EU-strategie voor 
de uitroeiing van mensenhandel 2012-
2016 en gecoördineerd door de EU-
coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel;

Or. en

Amendement 170
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. wijst erop dat het Europees Parlement 
nu een volwaardige institutionele actor is 
op het gebied van veiligheidsbeleid en 
daarom het recht heeft actief mee te 
werken aan de vaststelling van de 
kenmerken en prioriteiten van de 
interneveiligheidsstrategie en aan de 
evaluatie van deze instrumenten, met 
inbegrip van de regelmatige controle op de 
tenuitvoerlegging van de 
interneveiligheidsstrategie, die gezamenlijk 
wordt verricht door het EP, de nationale 
parlementen en de Raad op grond van de 
artikelen 70 en 71 VWEU;

31. wijst erop dat het Europees Parlement 
nu een volwaardige institutionele actor is 
op het gebied van veiligheidsbeleid en 
daarom het recht heeft actief mee te 
werken aan de vaststelling van de 
kenmerken en prioriteiten van de 
interneveiligheidsstrategie en aan de 
evaluatie van deze instrumenten, met 
inbegrip van de controle op de 
tenuitvoerlegging van de 
interneveiligheidsstrategie, die gezamenlijk 
wordt verricht door het EP, de nationale 
parlementen en de Raad op grond van de 
artikelen 70 en 71 VWEU;

Or. en
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Amendement 171
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. wijst erop dat het Europees Parlement 
nu een volwaardige institutionele actor is 
op het gebied van veiligheidsbeleid en 
daarom het recht heeft actief mee te 
werken aan de vaststelling van de 
kenmerken en prioriteiten van de 
interneveiligheidsstrategie en aan de 
evaluatie van deze instrumenten, met 
inbegrip van de regelmatige controle op de 
tenuitvoerlegging van de 
interneveiligheidsstrategie, die gezamenlijk 
wordt verricht door het EP, de nationale 
parlementen en de Raad op grond van de 
artikelen 70 en 71 VWEU;

31. wijst erop dat het Europees Parlement 
nu een volwaardige institutionele actor is 
op het gebied van veiligheidsbeleid en 
daarom het recht heeft actief mee te 
werken aan de vaststelling van de 
kenmerken en prioriteiten van de 
interneveiligheidsstrategie en aan de 
evaluatie van deze instrumenten, met 
inbegrip van controle op de 
tenuitvoerlegging van de 
interneveiligheidsstrategie, die gezamenlijk 
wordt verricht door het EP, de nationale 
parlementen en de Raad op grond van de 
artikelen 70 en 71 VWEU;

Or. fr

Amendement 172
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. wijst erop dat het Europees Parlement 
nu een volwaardige institutionele actor is 
op het gebied van veiligheidsbeleid en 
daarom het recht heeft actief mee te 
werken aan de vaststelling van de 
kenmerken en prioriteiten van de 
interneveiligheidsstrategie en aan de 
evaluatie van deze instrumenten, met 
inbegrip van de regelmatige controle op de 
tenuitvoerlegging van de 
interneveiligheidsstrategie, die gezamenlijk 

31. wijst erop dat het Europees Parlement 
nu een volwaardige institutionele actor is 
op het gebied van veiligheidsbeleid en 
daarom het recht heeft actief mee te 
werken aan de vaststelling van de 
kenmerken en prioriteiten van de 
interneveiligheidsstrategie en aan de 
evaluatie van deze instrumenten, met 
inbegrip van de regelmatige controle op de 
tenuitvoerlegging van de 
interneveiligheidsstrategie, die gezamenlijk 
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wordt verricht door het EP, de nationale 
parlementen en de Raad op grond van de 
artikelen 70 en 71 VWEU;

wordt verricht door het EP, de nationale 
parlementen en de Raad op grond van de 
artikelen 70 en 71 VWEU; gelooft dat het 
Europees Parlement een cruciale rol dient 
te spelen bij de evaluatie en de vaststelling 
van het intern veiligheidsbeleid, 
aangezien dit vergaande gevolgen heeft 
voor de grondrechten van iedereen die in 
de EU woont; benadrukt bijgevolg dat het 
nodig is ervoor te zorgen dat dit beleid 
onder de bevoegdheid valt van de enige 
Europese instelling die rechtstreeks wordt 
verkozen, met het oog op toezicht en 
democratische controle;

Or. en

Amendement 173
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. meent dat een goede analyse van 
veiligheidsbedreigingen een essentiële
voorwaarde is voor een effectieve 
interneveiligheidsstrategie;

32. meent dat een goede beoordeling van 
de uitvoering, de gevolgen en de concrete 
resultaten van het beleid en van de 
regelgeving op het vlak van interne 
veiligheid, alsook de analyse van 
veiligheidsbedreigingen, essentiële
voorwaarden zijn voor een effectieve 
interneveiligheidsstrategie;

Or. en

Amendement 174
Juan Fernando López Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32
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Ontwerpresolutie Amendement

32. meent dat een goede analyse van 
veiligheidsbedreigingen een essentiële 
voorwaarde is voor een effectieve 
interneveiligheidsstrategie;

32. meent dat een goede analyse van en 
een democratisch debat over
veiligheidsbedreigingen op EU-niveau een 
essentiële voorwaarde is voor een 
effectieve interneveiligheidsstrategie;

Or. en

Amendement 175
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. meent dat een goede analyse van 
veiligheidsbedreigingen een essentiële 
voorwaarde is voor een effectieve 
interneveiligheidsstrategie;

32. meent dat een goede analyse van 
veiligheidsbedreigingen een essentiële 
voorwaarde is voor een effectieve 
interneveiligheidsstrategie; wijst in dat 
verband op het nut van de analyses van 
Europol;

Or. fr

Amendement 176
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. meent dat een goede analyse van 
veiligheidsbedreigingen een essentiële 
voorwaarde is voor een effectieve 
interneveiligheidsstrategie;

32. meent dat een onafhankelijke en 
diepgaande analyse van 
veiligheidsbedreigingen een essentiële 
voorwaarde is voor een effectieve 
interneveiligheidsstrategie, met name met 
het oog op de evaluatie van de nood en de 
evenredigheid van het 
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interneveiligheidsbeleid, waarbij 
uiteindelijk dient te worden beoordeeld of 
er nog steeds nood is aan elk afzonderlijk 
wetgevingsinstrument;

Or. en

Amendement 177
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. wijst erop dat de huidige 
interneveiligheidsstrategie in 2014 afloopt; 
verzoekt de Commissie een nieuwe 
interneveiligheidsstrategie voor de periode 
2015-2019 voor te bereiden, waarin 
rekening wordt gehouden met de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon en met de integratie van het 
Handvest van de grondrechten in het recht 
van de Unie; verzoekt de Raad de bijdrage 
van het Parlement aan de nieuwe 
interneveiligheidsstrategie zorgvuldig in 
overweging te nemen voordat hij de 
nieuwe strategie goedkeurt;

33. wijst erop dat de huidige 
interneveiligheidsstrategie in 2014 afloopt; 
verzoekt de Commissie een nieuwe 
interneveiligheidsstrategie voor de periode 
2015-2019 voor te bereiden, waarin 
rekening wordt gehouden met de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon en met de integratie van het 
Handvest van de grondrechten in het recht 
van de Unie; verzoekt de Raad de bijdrage 
van het Parlement aan de nieuwe 
interneveiligheidsstrategie en de 
risicoanalyses van Europol zorgvuldig in 
overweging te nemen voordat hij de 
nieuwe strategie goedkeurt;

Or. fr

Amendement 178
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares, Christian Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. dringt aan op een alomvattende 
overeenkomst over het 
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gegevensbeschermingspakket, waarmee 
voor een uniforme bescherming op hoog 
niveau van persoonsgegevens en een 
gelijk speelveld voor ondernemingen 
wordt gezorgd; houdt vol dat dit een 
randvoorwaarde is voor vrije handel en 
politiële en justitiële samenwerking;

Or. en

Amendement 179
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. onderkent dat grensoverschrijdende 
criminaliteit in de EU een stijgende 
tendens vertoont en onderstreept daarom 
het belang van informatie-uitwisseling over 
Europese wetshandhaving; beschouwt het 
huidige "landschap" van uiteenlopende 
instrumenten, kanalen en instrumenten als 
een gecompliceerd en versnipperd geheel 
dat leidt tot onefficiënt gebruik van de 
beschikbare instrumenten en ontoereikend 
democratisch toezicht op EU-niveau;
bepleit een toekomstgerichte visie op de 
wijze waarop gegevensuitwisseling inzake 
wetshandhaving in de EU zich laat vormen 
en optimaliseren, onder waarborging van 
een afdoende niveau van 
gegevensbescherming;

34. onderkent dat grensoverschrijdende 
criminaliteit in de EU een stijgende 
tendens vertoont en onderstreept daarom 
het belang van informatie-uitwisseling over 
Europese wetshandhaving; beschouwt het 
huidige "landschap" van uiteenlopende 
instrumenten, kanalen en instrumenten als 
een gecompliceerd en versnipperd geheel 
dat leidt tot onefficiënt gebruik van de 
beschikbare instrumenten, ontoereikend 
democratisch toezicht op EU-niveau en 
een gebrek aan verantwoording voor 
burgers en migranten; bepleit een 
toekomstgerichte visie op de wijze waarop 
gegevensuitwisseling inzake 
wetshandhaving in de EU zich laat vormen 
en optimaliseren, onder waarborging van 
een afdoende niveau van 
gegevensbescherming, gebruikmakend 
van inzamelingsmethoden die het recht op 
privacy, waardigheid en niet-discriminatie 
eerbiedigen, en die de grondrechten van 
de verdachten naleven en eerbiedigen;
verzoekt de Commissie spoedig met 
voorstellen te komen om de 
grensoverschrijdende politiële 
samenwerkingsinstrumenten die in het 
kader van de vroegere derde pijler zijn 
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vastgesteld – zoals het Prüm-besluit en het 
Zweeds initiatief – in het rechtskader van 
het Verdrag van Lissabon onder te 
brengen;

Or. en

Amendement 180
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. onderkent dat grensoverschrijdende 
criminaliteit in de EU een stijgende 
tendens vertoont en onderstreept daarom 
het belang van informatie-uitwisseling 
over Europese wetshandhaving; 
beschouwt het huidige "landschap" van 
uiteenlopende instrumenten, kanalen en 
instrumenten als een gecompliceerd en 
versnipperd geheel dat leidt tot onefficiënt 
gebruik van de beschikbare instrumenten 
en ontoereikend democratisch toezicht op 
EU-niveau; bepleit een toekomstgerichte 
visie op de wijze waarop
gegevensuitwisseling inzake 
wetshandhaving in de EU zich laat
vormen en optimaliseren, onder 
waarborging van een afdoende niveau van 
gegevensbescherming;

34. beschouwt het huidige "landschap" van 
uiteenlopende instrumenten, kanalen en 
instrumenten dat ter beschikking staat van 
de rechtshandhavingsinstanties om 
criminaliteit in Europa te bestrijden als 
een gecompliceerd en versnipperd geheel 
dat leidt tot onefficiënt gebruik van de 
beschikbare instrumenten en ontoereikend 
democratisch toezicht op EU-niveau;
bepleit een toekomstgerichte visie op de 
wijze waarop wetshandhavingsactiviteiten, 
en het democratisch en rechterlijk toezicht 
erop, in de EU zich laten vormen en 
optimaliseren, onder waarborging van de 
grondrechten, met inbegrip van een 
afdoende niveau van 
gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 181
Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34
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Ontwerpresolutie Amendement

34. onderkent dat grensoverschrijdende 
criminaliteit in de EU een stijgende 
tendens vertoont en onderstreept daarom 
het belang van informatie-uitwisseling over 
Europese wetshandhaving; beschouwt het 
huidige "landschap" van uiteenlopende 
instrumenten, kanalen en instrumenten als 
een gecompliceerd en versnipperd geheel 
dat leidt tot onefficiënt gebruik van de 
beschikbare instrumenten en ontoereikend 
democratisch toezicht op EU-niveau; 
bepleit een toekomstgerichte visie op de 
wijze waarop gegevensuitwisseling inzake 
wetshandhaving in de EU zich laat vormen 
en optimaliseren, onder waarborging van 
een afdoende niveau van 
gegevensbescherming;

34. onderkent dat grensoverschrijdende 
criminaliteit in de EU een stijgende 
tendens vertoont en onderstreept daarom 
het belang van informatie-uitwisseling over 
Europese wetshandhaving; beschouwt het 
huidige "landschap" van uiteenlopende 
instrumenten, kanalen en instrumenten als 
een gecompliceerd en versnipperd geheel 
dat leidt tot onefficiënt gebruik van de 
beschikbare instrumenten en ontoereikend 
democratisch toezicht op EU-niveau; 
bepleit een toekomstgerichte visie op de 
wijze waarop gegevensuitwisseling inzake 
wetshandhaving in de EU zich laat vormen 
en optimaliseren, onder waarborging van 
een afdoende niveau van 
gegevensbescherming, gebruikmakend 
van inzamelingsmethoden die het recht op 
privacy, waardigheid en niet-discriminatie 
eerbiedigen, en die de grondrechten van 
de verdachten naleven en eerbiedigen;

Or. en

Amendement 182
Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. onderkent dat grensoverschrijdende 
criminaliteit in de EU een stijgende 
tendens vertoont en onderstreept daarom 
het belang van informatie-uitwisseling over 
Europese wetshandhaving; beschouwt het 
huidige "landschap" van uiteenlopende 
instrumenten, kanalen en instrumenten als 
een gecompliceerd en versnipperd geheel 
dat leidt tot onefficiënt gebruik van de 
beschikbare instrumenten en ontoereikend 
democratisch toezicht op EU-niveau; 

34. onderkent dat grensoverschrijdende 
criminaliteit in de EU een toenemende 
tendens vertoont en onderstreept daarom 
het belang van informatie-uitwisseling over 
Europese wetshandhaving, samenwerking 
en voldoende financiering voor haar 
agentschappen; beschouwt het huidige 
"landschap" van uiteenlopende 
instrumenten, kanalen en instrumenten als 
een gecompliceerd en versnipperd geheel 
dat leidt tot een mogelijk gebrek aan 
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bepleit een toekomstgerichte visie op de 
wijze waarop gegevensuitwisseling inzake 
wetshandhaving in de EU zich laat vormen 
en optimaliseren, onder waarborging van 
een afdoende niveau van 
gegevensbescherming;

transparantie en coördinatie tussen de 
verschillende spelers; bepleit een 
toekomstgerichte visie op de wijze waarop 
gegevensuitwisseling inzake 
wetshandhaving in de EU zich laat vormen 
en optimaliseren, onder waarborging van 
een afdoende niveau van 
gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 183
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. onderkent dat grensoverschrijdende 
criminaliteit in de EU een stijgende 
tendens vertoont en onderstreept daarom 
het belang van informatie-uitwisseling over 
Europese wetshandhaving; beschouwt het 
huidige "landschap" van uiteenlopende 
instrumenten, kanalen en instrumenten als 
een gecompliceerd en versnipperd geheel 
dat leidt tot onefficiënt gebruik van de 
beschikbare instrumenten en ontoereikend 
democratisch toezicht op EU-niveau; 
bepleit een toekomstgerichte visie op de 
wijze waarop gegevensuitwisseling inzake 
wetshandhaving in de EU zich laat vormen 
en optimaliseren, onder waarborging van 
een afdoende niveau van 
gegevensbescherming;

34. onderkent dat grensoverschrijdende 
criminaliteit in de EU een stijgende 
tendens vertoont en onderstreept daarom 
het belang van informatie-uitwisseling over 
Europese wetshandhaving; beschouwt het 
huidige "landschap" van uiteenlopende 
instrumenten, kanalen en instrumenten als 
een gecompliceerd en versnipperd geheel 
dat leidt tot onefficiënt gebruik van de 
beschikbare instrumenten; bepleit een 
toekomstgerichte visie op de wijze waarop 
gegevensuitwisseling inzake 
wetshandhaving in de EU zich laat vormen 
en optimaliseren, onder waarborging van 
een afdoende niveau van 
gegevensbescherming; acht het 
noodzakelijk dat het onderling vertrouwen 
tussen de rechtshandhavingsinstanties 
toeneemt, zodat de informatie-uitwisseling 
geïntensiveerd kan worden;

Or. fr

Amendement 184
Petru Constantin Luhan



AM\1001332NL.doc 105/173 PE516.857v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. onderkent dat grensoverschrijdende 
criminaliteit in de EU een stijgende 
tendens vertoont en onderstreept daarom 
het belang van informatie-uitwisseling over 
Europese wetshandhaving; beschouwt het 
huidige "landschap" van uiteenlopende 
instrumenten, kanalen en instrumenten als 
een gecompliceerd en versnipperd geheel 
dat leidt tot onefficiënt gebruik van de 
beschikbare instrumenten en ontoereikend 
democratisch toezicht op EU-niveau; 
bepleit een toekomstgerichte visie op de 
wijze waarop gegevensuitwisseling inzake 
wetshandhaving in de EU zich laat vormen 
en optimaliseren, onder waarborging van 
een afdoende niveau van 
gegevensbescherming;

34. onderkent dat grensoverschrijdende 
criminaliteit in de EU een stijgende 
tendens vertoont en onderstreept daarom 
het belang van informatie-uitwisseling over 
Europese wetshandhaving; beschouwt het 
huidige "landschap" van uiteenlopende 
instrumenten, kanalen en instrumenten als 
een gecompliceerd en versnipperd geheel 
dat leidt tot onefficiënt gebruik van de 
beschikbare instrumenten en ontoereikend 
democratisch toezicht op EU-niveau; 
bepleit een toekomstgerichte visie op de 
wijze waarop gegevensuitwisseling inzake 
wetshandhaving in de EU zich laat vormen 
en optimaliseren, onder waarborging van 
een afdoende niveau van 
gegevensbescherming, met inbegrip van 
vertrouwelijkheid op het vlak van 
identiteit;

Or. en

Amendement 185
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. onderkent dat grensoverschrijdende 
criminaliteit in de EU een stijgende 
tendens vertoont en onderstreept daarom 
het belang van informatie-uitwisseling 
over Europese wetshandhaving; 
beschouwt het huidige "landschap" van 
uiteenlopende instrumenten, kanalen en 
instrumenten als een gecompliceerd en 
versnipperd geheel dat leidt tot onefficiënt 
gebruik van de beschikbare instrumenten 

34. onderkent dat grensoverschrijdende 
criminaliteit in de EU een stijgende 
tendens vertoont en is verontrust door het 
gebrek aan democratisch toezicht en de 
ontoereikende bescherming van de 
grondrechten in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking op 
het vlak van misdaadbestrijding in de EU, 
met name met betrekking tot de toename 
van de toegang tot digitale 
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en ontoereikend democratisch toezicht op 
EU-niveau; bepleit een toekomstgerichte 
visie op de wijze waarop 
gegevensuitwisseling inzake 
wetshandhaving in de EU zich laat vormen
en optimaliseren, onder waarborging van 
een afdoende niveau van 
gegevensbescherming;

gegevensbanken die persoonsgegevens 
bevatten door 
rechtshandhavingsinstanties; bepleit een 
toekomstgerichte visie op de wijze waarop
samenwerking en gegevensuitwisseling 
inzake wetshandhaving in de EU zich laat 
vormen en optimaliseren, onder 
waarborging van een afdoende niveau van 
gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 186
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. is ingenomen met het initiatief van 
de Europese Raad om het COSI periodiek 
te informeren; is echter van mening dat 
het van wezenlijk belang is om een 
communicatiekanaal op te zetten dat 
makkelijk toegankelijk en veilig is voor 
EU-burgers waarmee het eenvoudiger 
moet zijn om gevallen van mensenhandel 
en slavernij bij kinderen aan het licht te 
brengen;

Or. en

Amendement 187
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Christian Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. verwerpt het concept van 
preventief politiewerk zonder 
voorafgaande verdenking, en in het 
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bijzonder het EU-PNR-voorstel en het 
idee van een systeem voor het traceren 
van terrorismefinanciering; roept de 
Commissie op de richtlijn 
gegevensbewaring in te trekken;

Or. en

Amendement 188
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. complimenteert de Commissie met 
haar voorstel betreffende 
verbeurdverklaring van criminele 
vermogensbestanddelen en hoopt dat dit 
spoedig zijn beslag zal krijgen; herinnert 
eraan dat verbeurdverklaring van 
criminele vermogensbestanddelen een van 
de doeltreffendste middelen is om 
misdaadorganisaties te bestrijden;

Or. fr

Amendement 189
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 ter. roept de Commissie op de lidstaten 
aan te moedigen hulpcentra op te richten 
in buurten die bekend zijn voor prostitutie 
om slachtoffers onmiddellijk 
psychologische en fysieke hulp te bieden;

Or. en
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Amendement 190
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 ter. betreurt dat de onderhandelingen 
om tot een Europees PNR-systeem te 
komen vertraging hebben opgelopen;

Or. fr

Amendement 191
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie spoedig met 
voorstellen te komen om de 
grensoverschrijdende politiële 
samenwerkingsinstrumenten die in het 
kader van de vroegere derde pijler zijn 
vastgesteld – zoals het Prüm-besluit en het 
Zweeds initiatief – in het rechtskader van 
het Verdrag van Lissabon onder te 
brengen;

Schrappen

Or. en

Amendement 192
Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35
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Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie spoedig met
voorstellen te komen om de 
grensoverschrijdende politiële 
samenwerkingsinstrumenten die in het 
kader van de vroegere derde pijler zijn 
vastgesteld – zoals het Prüm-besluit en het 
Zweeds initiatief – in het rechtskader van 
het Verdrag van Lissabon onder te 
brengen;

35. verzoekt de Commissie voorstellen te
overwegen om de grensoverschrijdende 
politiële samenwerkingsinstrumenten die in 
het kader van de vroegere derde pijler zijn 
vastgesteld – zoals het Prüm-besluit en het 
Zweeds initiatief – in het rechtskader van 
het Verdrag van Lissabon onder te 
brengen, maar enkel indien er werkelijk 
nood is aan verdere regelgeving en indien 
het voorstel het instrument zou 
verbeteren;

Or. en

Amendement 193
Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie voor de nieuwe Europol-
verordening en hoopt op een snelle 
afhandeling van dit belangrijke 
wetgevingsdossier zodat Europol zo 
spoedig mogelijk met het Verdrag van 
Lissabon in overeenstemming kan worden 
gebracht;

36. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie voor de nieuwe Europol-
verordening en hoopt op een snelle 
afhandeling van dit belangrijke 
wetgevingsdossier zodat Europol in staat is 
zijn rol om grensoverschrijdende 
criminaliteit te bestrijden effectiever te 
vervullen;

Or. en

Amendement 194
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36
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Ontwerpresolutie Amendement

36. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie voor de nieuwe Europol-
verordening en hoopt op een snelle 
afhandeling van dit belangrijke 
wetgevingsdossier zodat Europol zo 
spoedig mogelijk met het Verdrag van 
Lissabon in overeenstemming kan worden 
gebracht;

36. verwelkomt de wijziging van de 
rechtsgrondslag en de verbeteringen die
de Commissie voor de nieuwe Europol-
verordening voorstelt en hoopt op een 
snelle afhandeling van dit belangrijke 
wetgevingsdossier zodat Europol zo 
spoedig mogelijk met het Verdrag van 
Lissabon in overeenstemming kan worden 
gebracht;

Or. fr

Amendement 195
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie voor de nieuwe Europol-
verordening en hoopt op een snelle 
afhandeling van dit belangrijke 
wetgevingsdossier zodat Europol zo 
spoedig mogelijk met het Verdrag van 
Lissabon in overeenstemming kan worden 
gebracht;

36. neemt kennis van het voorstel van de 
Commissie voor de nieuwe Europol-
verordening en hoopt op een snelle 
afhandeling van dit belangrijke 
wetgevingsdossier zodat Europol zo 
spoedig mogelijk met het Verdrag van 
Lissabon in overeenstemming kan worden 
gebracht; benadrukt dat bij de herziening 
van de Europol-verordening de 
democratische waarden en beginselen, de 
grondrechten alsook de beginselen van 
evenredigheid en noodzakelijkheid 
volledig dienen te worden geëerbiedigd; is 
in dit opzicht van mening dat de lijst met 
strafbare feiten waarvoor Europol 
bevoegd is zo duidelijk mogelijk dient te 
zijn zodat overlappingen met de nationale 
autoriteiten worden vermeden;

Or. en
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Amendement 196
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

herhaalt te streven naar verantwoording 
op EU-niveau en op nationaal niveau 
voor de Europese betrokkenheid bij 
schendingen van de mensenrechten in het 
kader van de CIA-programma's inzake 
buitengewone uitlevering en geheime 
opsluiting; roept de lidstaten op de 
aanbevelingen uit het verslag dat door het 
Europees Parlement in september 2012 
werd aangenomen volledig ten uitvoer te 
leggen;

Or. en

Amendement 197
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. betreurt dat de evaluatie van 
Richtlijn 2006/24/EG geen follow-up 
heeft gekregen; roept de Commissie op 
een wetgevingsvoorstel in te dienen 
waarmee het gegevensbewaringskader zo 
spoedig mogelijk wordt afgeschaft;

Or. en

Amendement 198
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. betreurt het ontbreken van 
vooruitgang bij de terrorismebestrijding 
ten zeerste; wijst er met name op dat het 
nog schort aan preventiemaatregelen en 
inzicht in de financiering van het 
terrorisme; dringt aan op de ontwikkeling 
van beleid om radicalisering van met 
name jongeren te voorkomen en dit in de 
kiem te signaleren;

Or. fr

Amendement 199
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 ter. wijst erop dat drugshandel en 
mensenhandel in de Europese Unie zich 
nog steeds verder ontwikkelen en dat er 
een krachtiger Europees beleid ter zake 
nodig is;

Or. fr

Amendement 200
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 quater. betreurt dat de Europese Unie 
nog steeds niet voldoende toegerust is om 
natuurrampen en door mensen 
veroorzaakte rampen te voorkomen en 
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bestrijden;

Or. fr

Amendement 201
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 quinquies. verlangt dat er aan de 
gemeenschappelijk onderzoeksteams meer 
middelen beschikbaar worden gesteld, zij 
het zonder buitensporige bureaucratische 
rompslomp;

Or. fr

Amendement 202
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 sexies. dringt aan op een krachtiger 
beleid ter bescherming van kinderen tegen 
alle vormen van geweld, met inbegrip van 
cybergeweld;

Or. fr

Amendement 203
Timothy Kirkhope

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37
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Ontwerpresolutie Amendement

37. is tevreden over de afronding van de 
onderhandelingen over het pakket voor het 
Schengenbestuur; vraagt de Commissie 
haar rol als coördinator van de Schengen-
evaluaties en als hoedster van het Verdrag 
waar te maken, zodat situaties die de 
werking van het Schengengebied in gevaar 
kunnen brengen, worden vermeden; 
herhaalt zijn standpunt dat het 
Schengengebied zonder verder talmen 
moet worden uitgebreid tot ook Roemenië 
en Bulgarije;

37. is tevreden over de afronding van de 
onderhandelingen over het pakket voor het 
Schengenbestuur; vraagt de Commissie 
haar rol als coördinator van de Schengen-
evaluaties en als hoedster van het Verdrag 
waar te maken, zodat situaties die de 
werking van het Schengengebied in gevaar 
kunnen brengen, worden vermeden; 

Or. en

Amendement 204
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is tevreden over de afronding van de 
onderhandelingen over het pakket voor 
het Schengenbestuur; vraagt de 
Commissie haar rol als coördinator van de 
Schengen-evaluaties en als hoedster van 
het Verdrag waar te maken, zodat situaties 
die de werking van het Schengengebied in 
gevaar kunnen brengen, worden vermeden; 
herhaalt zijn standpunt dat het 
Schengengebied zonder verder talmen 
moet worden uitgebreid tot ook Roemenië 
en Bulgarije;

37. vraagt de Commissie haar rol als 
coördinator van de Schengen-evaluaties en 
als hoedster van het Verdrag waar te 
maken, zodat situaties die de werking van 
het Schengengebied in gevaar kunnen 
brengen, worden vermeden; herhaalt zijn 
standpunt dat het Schengengebied zonder 
verder talmen moet worden uitgebreid tot 
ook Roemenië en Bulgarije;

Or. en

Amendement 205
Monika Hohlmeier



AM\1001332NL.doc 115/173 PE516.857v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is tevreden over de afronding van de 
onderhandelingen over het pakket voor het 
Schengenbestuur; vraagt de Commissie 
haar rol als coördinator van de Schengen-
evaluaties en als hoedster van het Verdrag 
waar te maken, zodat situaties die de 
werking van het Schengengebied in gevaar 
kunnen brengen, worden vermeden; 
herhaalt zijn standpunt dat het 
Schengengebied zonder verder talmen 
moet worden uitgebreid tot ook Roemenië 
en Bulgarije;

37. is tevreden over de afronding van de 
onderhandelingen over het pakket voor het 
Schengenbestuur; vraagt de Commissie 
haar rol als coördinator van de Schengen-
evaluaties en als hoedster van het Verdrag 
waar te maken, zodat situaties die de 
werking van het Schengengebied in gevaar 
kunnen brengen, worden vermeden; is 
bezorgd over de huidige gebeurtenissen, 
waaronder de schendingen van de 
grondrechten en het politiegeweld in 
Bulgarije; uit zijn bezorgdheid over de 
onafhankelijkheid van het grondwettelijk 
hof en de rechtsstaat in Roemenië en 
Bulgarije; steunt en moedigt de 
Commissie aan om alle inspanningen van 
Bulgarije en Roemenië om zo spoedig 
mogelijk toe te treden tot het 
Schengengebied te ondersteunen;

Or. en

Amendement 206
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is tevreden over de afronding van de 
onderhandelingen over het pakket voor het 
Schengenbestuur; vraagt de Commissie 
haar rol als coördinator van de Schengen-
evaluaties en als hoedster van het Verdrag 
waar te maken, zodat situaties die de 
werking van het Schengengebied in 
gevaar kunnen brengen, worden 
vermeden; herhaalt zijn standpunt dat het 
Schengengebied zonder verder talmen 
moet worden uitgebreid tot ook Roemenië 

37. is tevreden over de afronding van de 
onderhandelingen over het pakket voor het 
Schengenbestuur; vraagt de Commissie bij 
de beoordeling van de toetreding van 
Roemenië en Bulgarije tot "Schengen" 
een volkomen onpartijdige rol te spelen en 
zich niet ideologisch onder druk te laten 
zetten;



PE516.857v01-00 116/173 AM\1001332NL.doc

NL

en Bulgarije;

Or. it

Amendement 207
Timothy Kirkhope

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. beschouwt het wegvallen van controles 
aan de binnengrenzen als een van de 
belangrijkste verworvenheden van de 
Europese integratie; verlangt dat de 
Commissie bijzondere aandacht schenkt 
aan de afwezigheid van controles aan de 
binnengrenzen, en verzet zich krachtig 
tegen elke poging om de vrijheid van 
personenverkeer te beperken;

38. beschouwt het wegvallen van controles 
aan de binnengrenzen als een van de 
belangrijkste verworvenheden van de 
Europese integratie; 

Or. en

Amendement 208
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. beschouwt het wegvallen van controles 
aan de binnengrenzen als een van de 
belangrijkste verworvenheden van de 
Europese integratie; verlangt dat de 
Commissie bijzondere aandacht schenkt 
aan de afwezigheid van controles aan de 
binnengrenzen, en verzet zich krachtig 
tegen elke poging om de vrijheid van 
personenverkeer te beperken;

38. beschouwt het wegvallen van controles 
aan de binnengrenzen als een van de 
belangrijkste verworvenheden van de 
Europese integratie;

Or. it
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Amendement 209
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. beschouwt het wegvallen van controles 
aan de binnengrenzen als een van de 
belangrijkste verworvenheden van de 
Europese integratie; verlangt dat de 
Commissie bijzondere aandacht schenkt 
aan de afwezigheid van controles aan de 
binnengrenzen, en verzet zich krachtig 
tegen elke poging om de vrijheid van 
personenverkeer te beperken;

38. beschouwt het wegvallen van controles 
aan de binnengrenzen als een van de 
belangrijkste verworvenheden van de 
Europese integratie; verlangt dat de 
Commissie bijzondere aandacht schenkt 
aan de afwezigheid van controles aan de 
binnengrenzen, en verzet zich krachtig 
tegen elke ongerechtvaardigde poging om 
het vrij verkeer van personen te beperken;

Or. fr

Amendement 210
Timothy Kirkhope

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; is niettemin van mening dat 
moet worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling ervan op lange termijn; 
meent dat de Schengen-buitengrenzen in 
de toekomst door Europese grenswachters 
moeten worden bewaakt;

Schrappen

Or. en

Amendement 211
Marco Scurria
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; is niettemin van mening dat 
moet worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling ervan op lange termijn; 
meent dat de Schengen-buitengrenzen in 
de toekomst door Europese grenswachters 
moeten worden bewaakt;

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; is niettemin van mening dat 
moet worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling ervan op lange termijn; wijst 
erop dat de Schengen-buitengrenzen aan 
grote druk blootstaan en dat ze van 
strategisch belang zijn voor de 
verwezenlijking van al het andere EU-
beleid en is daarom van mening dat ze
binnenkort door Europese grenswachten 
moeten worden bewaakt;

Or. it

Amendement 212
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; is niettemin van mening dat 
moet worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling ervan op lange termijn;
meent dat de Schengen-buitengrenzen in de 
toekomst door Europese grenswachters 
moeten worden bewaakt;

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; is niettemin van mening dat 
moet worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling ervan op lange termijn;
meent dat de Schengen-buitengrenzen in de 
toekomst door Europese grenswachters 
moeten worden bewaakt, die zijn opgeleid 
op het vlak van beschermingsnormen 
inzake mensenrechten en die worden 
ondersteund door juridische 
medewerkers, deskundigen inzake 
mensenrechten, tolken en medisch 
personeel;

Or. en
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Amendement 213
Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini, Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; is niettemin van mening dat 
moet worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling ervan op lange termijn;
meent dat de Schengen-buitengrenzen in de 
toekomst door Europese grenswachters
moeten worden bewaakt;

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; is niettemin van mening dat 
moet worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling ervan op lange termijn;
meent dat de Schengen-buitengrenzen in de 
toekomst moeten worden bewaakt op basis 
van de hoogst mogelijke 
gemeenschappelijke normen;

Or. en

Amendement 214
Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; is niettemin van mening dat 
moet worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling ervan op lange termijn;
meent dat de Schengen-buitengrenzen in de 
toekomst door Europese grenswachters 
moeten worden bewaakt;

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; is niettemin van mening dat 
moet worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling ervan op lange termijn;
meent dat de Schengen-buitengrenzen in de 
toekomst door Europese grenswachters 
moeten worden bewaakt, die zijn opgeleid 
op het vlak van beschermingsnormen 
inzake mensenrechten;

Or. en

Amendement 215
Jacek Protasiewicz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; is niettemin van mening dat 
moet worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling ervan op lange termijn; 
meent dat de Schengen-buitengrenzen in 
de toekomst door Europese grenswachters 
moeten worden bewaakt;

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; is niettemin van mening dat 
moet worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling ervan op lange termijn;

Or. en

Amendement 216
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; is niettemin van mening dat 
moet worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling ervan op lange termijn; 
meent dat de Schengen-buitengrenzen in de 
toekomst door Europese grenswachters 
moeten worden bewaakt;

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; is niettemin van mening dat 
moet worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling ervan op lange termijn 
teneinde de controle aan de buitengrenzen 
te verscherpen; meent dat de Schengen-
buitengrenzen in de toekomst door 
Europese grenswachters moeten worden 
bewaakt;

Or. fr

Amendement 217
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39
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Ontwerpresolutie Amendement

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; is niettemin van mening dat 
moet worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling ervan op lange termijn; 
meent dat de Schengen-buitengrenzen in 
de toekomst door Europese grenswachters 
moeten worden bewaakt;

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; is niettemin van mening dat 
moet worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling ervan op lange termijn;

Or. en

Amendement 218
Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; is niettemin van mening dat 
moet worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling ervan op lange termijn;
meent dat de Schengen-buitengrenzen in de 
toekomst door Europese grenswachters 
moeten worden bewaakt;

39. onderkent dat het Schengengebied sui 
generis is en stap voor stap is uitgebouwd;
is niettemin van mening dat moet worden 
nagedacht over de verdere ontwikkeling 
ervan op lange termijn; meent dat de 
Schengen-buitengrenzen in de toekomst
met de steun van Europese grenswachters 
moeten worden bewaakt;

Or. en

Amendement 219
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; is niettemin van mening dat 

39. onderkent dat het Schengengebied een 
soort laboratorium is dat stap voor stap is 
uitgebouwd; betreurt echter de tendens om 
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moet worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling ervan op lange termijn;
meent dat de Schengen-buitengrenzen in 
de toekomst door Europese grenswachters 
moeten worden bewaakt;

interne bewegingsvrijheid gelijk te 
schakelen met een toegenomen sluiting en 
bewaking van de buitengrenzen; is 
bezorgd over het feit dat migranten steeds 
meer worden beschouwd als bedreiging of 
als misdadigers en dat het recht op asiel 
wordt ondermijnd door de invoering van 
steeds meer obstakels om de EU binnen te 
komen; is daarom van mening dat moet 
worden nagedacht over de verdere 
ontwikkeling van het Schengengebied op 
lange termijn en dat hierbij rekening 
wordt gehouden met de grondrechten van 
migranten en personen die behoefte 
hebben aan internationale bescherming;

Or. en

Amendement 220
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. is tevreden over de herziening van het 
FRONTEX-mandaat en over de Eurosur-
overeenkomst; is van mening dat zo 
spoedig mogelijk overeenstemming moet 
worden bereikt over de nieuwe regels voor 
de bewaking van de maritieme grenzen, dat 
als eerste prioriteit de levens van migranten 
moeten worden gered, en dat het beginsel 
van non-refoulement ten volle moet 
worden gerespecteerd;

40. is tevreden over de herziening van het 
Frontex-mandaat en over de Eurosur-
overeenkomst; is van mening dat zo 
spoedig mogelijk overeenstemming moet 
worden bereikt over de nieuwe regels voor 
de bewaking van de maritieme grenzen,
onder naleving van het in artikel 13, lid 2 
van de Universele Verklaring van de 
rechten van de mens van de VN uit 1948 
opgenomen beginsel en het beginsel in het 
Verdrag betreffende de status van 
vluchtelingen uit 1951, dat als eerste 
prioriteit de levens van migranten moeten 
worden gered, en dat het beginsel van non-
refoulement ten volle moet worden 
gerespecteerd, alsook de rechten van 
kinderen en van de slachtoffers van 
mensenhandel; is voldaan over de 
succesvolle migratie naar het Schengen-
informatiesysteem II, de doorzettende 
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verbreiding van het 
Visuminformatiesysteem en de oprichting 
van het EU-agentschap "eu-LISA" voor 
het operationele beheer daarvan; 
onderstreept dat deze nieuwe systemen 
hun geschiktheid voor dagelijks gebruik 
nu moeten bewijzen; herinnert aan zijn 
eis "dat geen nieuwe instrumenten voor 
grensbeheer of systemen voor 
grootschalige gegevensopslag mogen 
worden gelanceerd voordat de bestaande 
instrumenten volledig operationeel, veilig 
en betrouwbaar zijn"; ziet belangstellend 
uit naar de evaluaties van de systemen 
zoals die in de respectieve 
wetgevingsinstrumenten zijn voorzien;

Or. en

Amendement 221
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. is tevreden over de herziening van het 
FRONTEX-mandaat en over de Eurosur-
overeenkomst; is van mening dat zo 
spoedig mogelijk overeenstemming moet 
worden bereikt over de nieuwe regels voor 
de bewaking van de maritieme grenzen, dat 
als eerste prioriteit de levens van 
migranten moeten worden gered, en dat 
het beginsel van non-refoulement ten 
volle moet worden gerespecteerd;

40. is van mening dat zo spoedig mogelijk 
overeenstemming moet worden bereikt 
over de nieuwe regels voor de bewaking 
van de maritieme grenzen;

Or. it

Amendement 222
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. is tevreden over de herziening van het 
FRONTEX-mandaat en over de Eurosur-
overeenkomst; is van mening dat zo 
spoedig mogelijk overeenstemming moet 
worden bereikt over de nieuwe regels voor 
de bewaking van de maritieme grenzen, dat 
als eerste prioriteit de levens van migranten 
moeten worden gered, en dat het beginsel 
van non-refoulement ten volle moet 
worden gerespecteerd;

40. is tevreden over de herziening van het 
Frontex-mandaat en over de Eurosur-
overeenkomst; is van mening dat zo 
spoedig mogelijk overeenstemming moet 
worden bereikt over de nieuwe regels voor 
de bewaking van de maritieme grenzen, dat 
als eerste prioriteit de levens van migranten 
moeten worden gered, en dat het beginsel 
van non-refoulement ten volle moet 
worden gerespecteerd; is van mening dat 
het redden van levens reeds begint in het 
derde land en dat de samenwerking met 
derde landen dient te worden verbeterd;

Or. en

Amendement 223
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. is tevreden over de herziening van het 
FRONTEX-mandaat en over de Eurosur-
overeenkomst; is van mening dat zo 
spoedig mogelijk overeenstemming moet 
worden bereikt over de nieuwe regels voor 
de bewaking van de maritieme grenzen, dat 
als eerste prioriteit de levens van 
migranten moeten worden gered, en dat 
het beginsel van non-refoulement ten volle
moet worden gerespecteerd;

40. is in dit opzicht tevreden over de 
herziening van het Frontex-mandaat
waardoor het een strategie inzake de 
grondrechten omvat, onder meer door de 
benoeming van een 
grondrechtenfunctionaris, en benadrukt 
dat het belangrijk is te zorgen voor 
onafhankelijk toezicht op de naleving 
door het agentschap van zijn 
verplichtingen op het vlak van de 
grondrechten; is van mening dat alle 
regels met betrekking tot de controle van 
de buitengrenzen (lucht, land of zee) het 
beginsel van de vrijwaring van de 
mensenrechten van migranten en 
asielzoekers dienen te eerbiedigen en 
hierdoor gestuurd dienen te zijn; betreurt 
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daarom het niet-naleven van het beginsel 
van non-refoulement door bepaalde 
lidstaten en roept de Europese Commissie 
op er op alle manieren, ook financieel, 
voor te zorgen dat dit beginsel wordt 
geëerbiedigd; benadrukt dat het nodig is 
dat bij alle samenwerking met derde 
landen inzake migratie de rechten van 
asielzoekers, vluchtelingen en migranten 
volledig geëerbiedigd worden en dat er 
controlemechanismen moeten zijn om te 
waarborgen dat de mensenrechten in de 
praktijk worden nageleefd; is van mening 
dat zo spoedig mogelijk overeenstemming 
moet worden bereikt over de nieuwe regels 
voor de bewaking van de maritieme 
grenzen, voor zover ze prioriteit verlenen 
aan het redden van de levens van 
migranten en dat ze het beginsel van non-
refoulement ten volle eerbiedigen;

Or. en

Amendement 224
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. veroordeelt het zwakke antwoord 
van de EU en haar lidstaten met 
betrekking tot het aantal doden, met name 
op zee, en op de toename van het aantal 
schendingen van de mensenrechten 
wanneer illegale migranten de EU 
trachten binnen te komen; roept de 
Commissie op het Parlement te 
raadplegen vóór de ondertekening van 
overeenkomsten tussen Frontex en derde 
landen; staat erop dat dergelijke 
overeenkomsten moeten zorgen voor een 
hoge mate van bescherming om te 
waarborgen dat de normen inzake 
mensenrechten volledig worden 
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geëerbiedigd, met name met betrekking tot 
terugkeer en de organisatie van 
gezamenlijke operaties, opsporings- en 
reddingsacties of 
onderscheppingsoperaties; herinnert aan 
de verschillende verslagen van 
internationale organisaties (met name de 
Raad van Europa en de VN), van het 
Bureau voor de grondrechten en de 
Europese Ombudsman betreffende de 
impact van het beheer van de 
buitengrenzen van de EU op de rechten 
van migranten en de naleving van de 
mensenrechten door Frontex en roept de 
Europese instellingen en de lidstaten op 
onverwijld de nodige maatregelen te 
nemen om deze schendingen te 
beëindigen;

Or. en

Amendement 225
Carmen Romero López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. verzoekt de Commissie informatie 
te verstrekken over de situatie in 
detentiecentra en de eerbiediging van de 
mensenrechten aldaar, en te komen met 
initiatieven met betrekking tot de 
toekomstige werking ervan;

Or. es

Amendement 226
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41
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Ontwerpresolutie Amendement

41. is voldaan over de succesvolle migratie 
naar het Schengen-informatiesysteem II, 
de doorzettende verbreiding van het 
Visuminformatiesysteem en de oprichting 
van het EU-agentschap "eu-LISA" voor 
het operationele beheer daarvan; 
onderstreept dat deze nieuwe systemen 
hun geschiktheid voor dagelijks gebruik 
nu moeten bewijzen; herinnert aan zijn 
eis dat "dat geen nieuwe instrumenten 
voor grensbeheer of systemen voor 
grootschalige gegevensopslag mogen 
worden gelanceerd voordat de bestaande 
instrumenten volledig operationeel, veilig 
en betrouwbaar zijn"; ziet belangstellend 
uit naar de evaluaties van de systemen 
zoals die in de respectieve 
wetgevingsinstrumenten zijn voorzien;

Schrappen

Or. en

Amendement 227
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is voldaan over de succesvolle migratie 
naar het Schengen-informatiesysteem II, de 
doorzettende verbreiding van het 
Visuminformatiesysteem en de oprichting 
van het EU-agentschap "eu-LISA" voor het 
operationele beheer daarvan; onderstreept 
dat deze nieuwe systemen hun geschiktheid 
voor dagelijks gebruik nu moeten 
bewijzen; herinnert aan zijn eis dat "dat 
geen nieuwe instrumenten voor 
grensbeheer of systemen voor 
grootschalige gegevensopslag mogen 
worden gelanceerd voordat de bestaande 
instrumenten volledig operationeel, veilig 

41. is voldaan over de succesvolle migratie 
naar het Schengen-informatiesysteem II, de 
doorzettende verbreiding van het 
Visuminformatiesysteem en de oprichting 
van het EU-agentschap "eu-LISA" voor het 
operationele beheer daarvan; onderstreept 
dat deze nieuwe systemen hun geschiktheid 
voor dagelijks gebruik nu moeten 
bewijzen; ziet belangstellend uit naar de 
evaluaties van de systemen zoals die in de 
respectieve wetgevingsinstrumenten zijn 
voorzien;
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en betrouwbaar zijn"; ziet belangstellend 
uit naar de evaluaties van de systemen 
zoals die in de respectieve 
wetgevingsinstrumenten zijn voorzien;

Or. fr

Amendement 228
Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is voldaan over de succesvolle migratie 
naar het Schengen-informatiesysteem II, de 
doorzettende verbreiding van het 
Visuminformatiesysteem en de oprichting 
van het EU-agentschap "eu-LISA" voor het 
operationele beheer daarvan; onderstreept 
dat deze nieuwe systemen hun geschiktheid 
voor dagelijks gebruik nu moeten 
bewijzen; herinnert aan zijn eis dat "dat 
geen nieuwe instrumenten voor 
grensbeheer of systemen voor 
grootschalige gegevensopslag mogen 
worden gelanceerd voordat de bestaande 
instrumenten volledig operationeel, veilig 
en betrouwbaar zijn"; ziet belangstellend 
uit naar de evaluaties van de systemen 
zoals die in de respectieve 
wetgevingsinstrumenten zijn voorzien;

41. betreurt de late migratie naar het 
Schengen-informatiesysteem II en de 
toegenomen kosten ervan, de doorzettende 
verbreiding van het 
Visuminformatiesysteem en de oprichting 
van het EU-agentschap "eu-LISA" voor het 
operationele beheer daarvan; onderstreept 
dat deze nieuwe systemen hun geschiktheid 
voor dagelijks gebruik nu moeten 
bewijzen; herinnert aan zijn eis "dat geen 
nieuwe instrumenten voor grensbeheer of 
systemen voor grootschalige 
gegevensopslag mogen worden gelanceerd 
voordat de bestaande instrumenten nodig,
volledig operationeel, veilig en 
betrouwbaar zijn"; ziet belangstellend uit 
naar de evaluaties van de systemen zoals 
die in de respectieve 
wetgevingsinstrumenten zijn voorzien;

Or. en

Amendement 229
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41
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Ontwerpresolutie Amendement

41. is voldaan over de succesvolle migratie 
naar het Schengen-informatiesysteem II, de 
doorzettende verbreiding van het 
Visuminformatiesysteem en de oprichting 
van het EU-agentschap "eu-LISA" voor het 
operationele beheer daarvan; onderstreept 
dat deze nieuwe systemen hun geschiktheid 
voor dagelijks gebruik nu moeten 
bewijzen; herinnert aan zijn eis dat "dat 
geen nieuwe instrumenten voor 
grensbeheer of systemen voor 
grootschalige gegevensopslag mogen 
worden gelanceerd voordat de bestaande 
instrumenten volledig operationeel, veilig 
en betrouwbaar zijn"; ziet belangstellend 
uit naar de evaluaties van de systemen 
zoals die in de respectieve 
wetgevingsinstrumenten zijn voorzien;

41. neemt kennis van de migratie naar het 
Schengen-informatiesysteem II, de 
doorzettende verbreiding van het 
Visuminformatiesysteem en de oprichting 
van het EU-agentschap "eu-LISA" voor het 
operationele beheer daarvan; onderstreept 
dat deze nieuwe systemen hun geschiktheid 
voor dagelijks gebruik nu moeten 
bewijzen; herinnert aan zijn eis "dat geen 
nieuwe instrumenten voor grensbeheer of 
systemen voor grootschalige 
gegevensopslag mogen worden gelanceerd 
voordat de bestaande instrumenten volledig 
operationeel, veilig en betrouwbaar zijn";
roept de Commissie op alle systemen zoals 
die in de respectieve 
wetgevingsinstrumenten zijn voorzien te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 230
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. dringt aan op grotere veiligheid 
van de onderliggende documenten om tot 
betrouwbaarder identiteitsbewijzen in de 
Europese Unie te komen;

Or. fr

Amendement 231
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

41 ter. stelt dat alle beschikbare middelen 
moeten worden ingezet, met inbegrip van 
nieuwe technologie, om de controle aan 
de buitengrenzen te verscherpen;

Or. fr

Amendement 232
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 quater. herinnert aan het belang van 
de bestrijding van illegale handel en 
smokkel aan de grenzen, met name het 
binnensmokkelen van migranten;

Or. fr

Amendement 233
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. dringt aan op een betere uitvoering
van het visa-acquis en meer harmonisatie 
van visumprocedures en -praktijken;
gelooft dat gemeenschappelijke centra voor 
visumaanvragen de norm moeten worden; 
dringt aan op een interinstitutionele 
discussie over de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visabeleid;

42. is ingenomen met de geboekte 
vooruitgang op het gebied van het visa-
acquis en meer harmonisatie van 
visumprocedures en -praktijken; gelooft 
dat gemeenschappelijke centra voor 
visumaanvragen een nuttig instrument zijn 
gebleken; is van mening dat een
interinstitutionele discussie over de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visabeleid nuttig kan zijn om verdere 
maatregelen in het kader van de 
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harmonisatie van visaprocedures uit te 
werken, met inbegrip van 
gemeenschappelijke regels inzake de 
afgifte van visa;

Or. en

Amendement 234
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. dringt aan op een betere uitvoering van 
het visa-acquis en meer harmonisatie van 
visumprocedures en -praktijken; gelooft 
dat gemeenschappelijke centra voor 
visumaanvragen de norm moeten worden; 
dringt aan op een interinstitutionele 
discussie over de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visabeleid;

42. dringt aan op een veel betere uitvoering 
van het visa-acquis; verzoekt de 
Commissie haar bevoegdheden als 
hoedster van de verdragen ten volle te 
benutten in dit kader; dringt aan op een 
interinstitutionele discussie over de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visabeleid;

Or. en

Amendement 235
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. roept de Europese instellingen en 
de lidstaten op te zorgen voor meer 
mobiliteit voor werknemers door tijdelijke 
visa toe te laten en door het opnieuw 
indienen van aanvragen door personen 
die reeds in het systeem zitten te 
vergemakkelijken; gelooft dat dit zou 
zorgen voor een effectieve toename van de 
mobiliteit van werknemers door te zorgen 
voor rechtszekerheid en door de interne 
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mobiliteit in de EU te verhogen;

Or. en

Amendement 236
Jacek Protasiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. roept de Commissie op de 
bestaande 
visumversoepelingsovereenkomsten 
tussen de Europese Unie en haar 
oostelijke buurlanden verder te 
verbeteren, naast de werkzaamheden op 
weg naar een visumvrije reiszone die 
interpersoonlijke contacten mogelijk 
maakt;

Or. en

Amendement 237
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Kopje 10

Ontwerpresolutie Amendement

Asiel en migratie Mensenhandel

Or. en

Amendement 238
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de lidstaten en de Europese 
Commissie op mensenhandel op een 
omvattende manier aan te pakken zodat 
criminele gedragingen en criminaliteit 
worden gelinkt aan de preventie en de 
bescherming van slachtoffers; vraagt in 
dit opzicht dat er meer agentschappen bij 
worden betrokken, zoals EASO, EIGE en 
het FRA;

Or. en

Amendement 239
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter(nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. roept de lidstaten op de richtlijn 
van 5 april 2011 inzake de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers daarvan 
correct ten uitvoer te leggen en eveneens 
de relevante internationale instrumenten, 
zoals het VN-Verdrag van 1949 ter 
bestrijding van mensenhandel en van de 
uitbuiting en van de prostitutie van 
anderen, na te leven;

Or. en

Amendement 240
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)



PE516.857v01-00 134/173 AM\1001332NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te voorzien in meer 
financiering voor uitstapprogramma's 
voor slachtoffers van mensenhandel, met 
name voor vrouwen in de prostitutie;

Or. en

Amendement 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quinquies. verzoekt de Commissie om 
ervoor te zorgen dat de functie van 
coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel een permanente functie 
wordt zodat de richtlijn van 5 april 2011 
inzake de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan wordt uitgevoerd en 
er wordt gezorgd voor een omvattende en 
coherente aanpak op EU-niveau;

Or. en

Amendement 242
Marco Scurria

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. herinnert eraan dat de Europese Raad 
in het Stockholm-programma had 
beklemtoond dat "goed beheerde migratie 
alle partijen tot voordeel kan strekken";

43. herinnert eraan dat de Europese Raad 
in het Stockholm-programma had 
beklemtoond dat "goed beheerde migratie 
alle partijen tot voordeel kan strekken"; 
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betreurt dat zo weinig voortgang is 
gemaakt met de invoering van wetgeving 
op gebied van legale migratie en dringt aan 
op grotere inspanningen in de toekomst, 
met het oog op de demografische 
uitdagingen en de behoeften van de 
economie; meent tevens dat de integratie 
van migranten om meer aandacht vraagt;

betreurt dat zo weinig voortgang is 
gemaakt met de invoering van wetgeving 
op gebied van legale migratie en dringt aan 
op grotere inspanningen in de toekomst, 
met het oog op de demografische 
uitdagingen en de behoeften van de 
economie; is van mening dat er meer 
aandacht moet worden besteed aan een 
beoordeling van het maatschappelijk 
effect van immigratie en de komst van een 
groot aantal burgers uit derde landen 
alsook aan de integratie van migranten;

Or. it

Amendement 243
Judith Sargentini, Jean Lambert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. herinnert eraan dat de Europese Raad 
in het Stockholm-programma had 
beklemtoond dat "goed beheerde migratie 
alle partijen tot voordeel kan strekken";
betreurt dat zo weinig voortgang is 
gemaakt met de invoering van wetgeving 
op gebied van legale migratie en dringt aan 
op grotere inspanningen in de toekomst, 
met het oog op de demografische 
uitdagingen en de behoeften van de 
economie; meent tevens dat de integratie 
van migranten om meer aandacht vraagt;

43. herinnert eraan dat de Europese Raad 
in het Stockholm-programma had 
beklemtoond dat "goed beheerde migratie 
alle partijen tot voordeel kan strekken";
betreurt dat zo weinig voortgang is 
gemaakt met de invoering van wetgeving 
op gebied van reguliere migratie en dringt 
aan op grotere inspanningen in de 
toekomst, met het oog op de demografische 
uitdagingen en de behoeften van de 
economie, zoals voorzien in het 
wetgevingsvoorstel inzake 
arbeidsmigratie; meent tevens dat de 
integratie van migranten om meer aandacht 
vraagt; herinnert aan de conclusies van de 
Europese Raad in Tampere in 1999, 
waarin werd gesuggereerd dat "een 
krachtiger integratiebeleid erop gericht 
moet zijn hun (i.e. onderdanen van derde 
landen) rechten en verplichtingen te 
geven die vergelijkbaar zijn met die van de 
EU-burgers";
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Or. en

Amendement 244
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. herinnert eraan dat de Europese Raad 
in het Stockholm-programma had 
beklemtoond dat "goed beheerde migratie 
alle partijen tot voordeel kan strekken";
betreurt dat zo weinig voortgang is 
gemaakt met de invoering van wetgeving 
op gebied van legale migratie en dringt aan 
op grotere inspanningen in de toekomst, 
met het oog op de demografische
uitdagingen en de behoeften van de 
economie; meent tevens dat de integratie 
van migranten om meer aandacht vraagt;

43. herinnert eraan dat de Europese Raad 
in het Stockholm-programma had 
beklemtoond dat "goed beheerde migratie 
alle partijen tot voordeel kan strekken";
verwacht dat verdere voortgang wordt 
geboekt met de invoering van wetgeving 
op gebied van legale migratie en dringt aan 
op grotere inspanningen in de toekomst, 
met het oog op de demografische 
uitdagingen en de behoeften van de 
economie; meent tevens dat de integratie 
van migranten om meer aandacht vraagt;

Or. en

Amendement 245
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. herinnert eraan dat de Europese Raad 
in het Stockholm-programma had 
beklemtoond dat "goed beheerde migratie 
alle partijen tot voordeel kan strekken";
betreurt dat zo weinig voortgang is 
gemaakt met de invoering van wetgeving 
op gebied van legale migratie en dringt 
aan op grotere inspanningen in de 
toekomst, met het oog op de demografische 
uitdagingen en de behoeften van de 
economie; meent tevens dat de integratie 

43. herinnert eraan dat de Europese Raad 
in het Stockholm-programma had 
beklemtoond dat "goed beheerde migratie 
alle partijen tot voordeel kan strekken";
betreurt dat zo weinig voortgang is 
gemaakt met de invoering van wetgeving 
op gebied van legale migratie, niet enkel
met het oog op de demografische 
uitdagingen en de behoeften van de 
economie, maar eveneens om te zorgen 
voor de bescherming van migranten, met 
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van migranten om meer aandacht vraagt; inbegrip van migrerende werknemers, 
door middel van nauwkeurig vastgestelde 
regels en procedures die juridische 
duidelijkheid en rechtszekerheid bieden 
en bijgevolg eveneens voorzien in 
rechtsmiddelen; meent tevens dat de 
integratie van migranten als 
tweerichtingsproces om meer aandacht 
vraagt, alsook om de handhaving van de 
grondrechten van migranten;

Or. en

Amendement 246
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 bis. roept dringend op tot meer 
transparantie, door iedere lidstaat te 
verplichten jaarlijks verslag uit te brengen 
over de vooruitgang die werd geboekt 
door iedere specifieke minderheidsgroep 
op het vlak van integratie in de 
arbeidsmarkt en invloed van het beleid 
inzake gelijke kansen; moedigt de 
Europese Commissie aan een "jaarlijks 
verslag over trends" op te stellen waarin 
de overeengekomen vergelijkbare 
indicatoren betreffende sociale 
samenhang die als doelstellingen zijn 
aangemerkt aan bod komen, met inbegrip 
van toezicht in de hele EU op de situatie 
van nieuwkomers, langdurig ingezetenen, 
genaturaliseerde migranten, de kinderen 
van migranten en opgesplitst volgens 
mogelijke discriminatiegrond (bv. 
ras/etnische afkomst, religie/geloof, 
gender, leeftijd, seksuele gerichtheid en 
handicap), zodat de vooruitgang op het 
gebied van het beleid inzake sociale 
insluiting kan worden gemeten; hiervoor 
dient de open coördinatiemethode te 
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worden toegepast;

Or. en

Amendement 247
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 bis. erkent dat de recente 
veranderingen en onrust in Noord-Afrika 
en het Midden-Oosten de druk op de 
oostelijke en zuidelijke grenzen van de EU 
hebben doen toenemen; 

Or. en

Amendement 248
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 ter. vraagt de invoering van een 
coherent en vrijwillig permanent EU-
systeem voor interne overbrenging voor 
personen die internationale bescherming 
genieten; 

Or. en

Amendement 249
Judith Sargentini, Jean Lambert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44
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Ontwerpresolutie Amendement

44. verwelkomt de vaststelling van het 
asielpakket; vraagt de Commissie om een 
oog te houden op de juiste uitvoering van 
het pakket door de lidstaten vanaf de datum 
waarop het van kracht wordt;

44. verwelkomt de vaststelling van het 
asielpakket, hoewel de voltooiing van het 
CEAS nog af te wachten valt; vraagt de 
Commissie om een oog te houden op de 
juiste, omvattende en volledige uitvoering 
van het pakket door de lidstaten vanaf de 
datum waarop het van kracht wordt, alsook 
de eerbiediging van de relevante 
jurisprudentie;

Or. en

Amendement 250
Juan Fernando López Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. verwelkomt de vaststelling van het 
asielpakket; vraagt de Commissie om een 
oog te houden op de juiste uitvoering van 
het pakket door de lidstaten vanaf de datum 
waarop het van kracht wordt;

44. verwelkomt de vaststelling van het 
asielpakket; vraagt de Commissie om een 
oog te houden op de juiste uitvoering van 
het pakket door de lidstaten vanaf de datum 
waarop het van kracht wordt en stelt voor 
dat het EASO voortaan deze nieuwe 
regelgeving opneemt in zijn 
opleidingsprogramma's;

Or. es

Amendement 251
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. verwelkomt de vaststelling van het 
asielpakket; vraagt de Commissie om een 

44. verwelkomt de vaststelling van het 
asielpakket, en met name de verbeteringen 
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oog te houden op de juiste uitvoering van 
het pakket door de lidstaten vanaf de datum 
waarop het van kracht wordt;

op het vlak van niet-begeleide 
minderjarigen; vraagt de Commissie om 
een oog te houden op de juiste uitvoering 
van het pakket door de lidstaten vanaf de 
datum waarop het van kracht wordt;

Or. en

Amendement 252
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. verwelkomt de vaststelling van het 
asielpakket; vraagt de Commissie om een 
oog te houden op de juiste uitvoering van 
het pakket door de lidstaten vanaf de datum 
waarop het van kracht wordt;

44. verwelkomt de vaststelling van het 
asielpakket; vraagt de Commissie om een 
oog te houden op de juiste en omvattende 
uitvoering van het pakket door alle
lidstaten vanaf de datum waarop het van 
kracht wordt;

Or. en

Amendement 253
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. verwelkomt de vaststelling van het 
asielpakket; vraagt de Commissie om een 
oog te houden op de juiste uitvoering van 
het pakket door de lidstaten vanaf de datum 
waarop het van kracht wordt;

44. verwelkomt de vaststelling van het 
asielpakket maar benadrukt dat het de 
normen die zorgen voor een hoge mate 
van bescherming niet haalt; vraagt de 
Commissie om een oog te houden op de 
juiste uitvoering van het pakket door de 
lidstaten vanaf de datum waarop het van 
kracht wordt en om de nodige maatregelen 
te nemen om ervoor te zorgen dat de 
nationale wetgevingen in 
overeenstemming zijn met de 
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ontwikkelingen in de jurisprudentie;
vraagt het EASO om de lidstaten hierbij te 
ondersteunen; herinnert eraan dat het 
asielpakket enkel voorziet in een 
minimumkader voor het beleid van de 
lidstaten op dit vlak en moedigt de 
lidstaten aan verder te gaan dan de 
minimale bepalingen die hierin zijn 
opgenomen, in het bijzonder met 
betrekking tot de detentie van 
asielzoekers, en met name minderjarigen, 
de rechten van kwetsbare personen en het 
gebruik van spoedprocedures;

Or. en

Amendement 254
Juan Fernando López Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 – letter a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(a) herinnert eraan dat internationale 
wetten, het acquis en met name de 
jurisprudentie van het EHRM dienen te 
worden nageleefd door de Unie en haar 
lidstaten in het kader van interventies op 
volle zee of wanneer ze regels 
uitvaardigen met betrekking tot de 
bewaking van de buitengrenzen;

Or. en

Amendement 255
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

betreurt de aanhoudende en systematische
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praktijk om migranten vast te zetten in 
detentiecentra, zoals recentelijk werd 
onderstreept door de VN-Raad voor de 
mensenrechten; vraagt dat alternatieven 
voor detentie verder worden ontwikkeld en 
toegepast, met inbegrip van de 
regularisatie van migranten zonder 
papieren op basis van duidelijke criteria; 

Or. en

Amendement 256
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

44 bis. is in de context van het Dublin-
systeem van mening dat de mogelijkheid 
om overdrachten naar lidstaten die onder 
aanzienlijke druk staan op te schorten in 
de toekomst dient te worden overwogen;

Or. en

Amendement 257
Timothy Kirkhope

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. betreurt ten zeerste dat van de 
beginselen van solidariteit en billijke 
verdeling van verantwoordelijkheden 
waarvan artikel 80 VWEU spreekt, zo 
weinig terecht gekomen is; gelooft dat in 
de toekomst krachtiger en concretere 
maatregelen nodig zullen zijn:

Schrappen

Or. en
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Amendement 258
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. betreurt ten zeerste dat van de 
beginselen van solidariteit en billijke 
verdeling van verantwoordelijkheden 
waarvan artikel 80 VWEU spreekt, zo 
weinig terecht gekomen is; gelooft dat in 
de toekomst krachtiger en concretere 
maatregelen nodig zullen zijn:

45. betreurt ten zeerste dat van de 
beginselen van solidariteit en billijke 
verdeling van verantwoordelijkheden 
waarvan artikel 80 VWEU spreekt, zo 
weinig terecht gekomen is; gelooft dat in 
de toekomst krachtiger en concretere 
maatregelen nodig zullen zijn: gelooft dat 
de Commissie de haalbaarheid dient te 
onderzoeken van de oprichting van echte 
Europese asielcentra dichtbij de 
buitengrenzen van de Europese Unie om 
het eerste onderzoek van de 
asielaanvragen af te handelen, en van een 
systeem voor het eerlijk delen van de 
verantwoordelijkheid voor meer 
gecompliceerde asielaanvragen die niet 
kunnen worden behandeld door de 
Europese asielcentra;

Or. en

Amendement 259
Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. betreurt ten zeerste dat van de 
beginselen van solidariteit en billijke 
verdeling van verantwoordelijkheden 
waarvan artikel 80 VWEU spreekt, zo 
weinig terecht gekomen is; gelooft dat in 
de toekomst krachtiger en concretere 
maatregelen nodig zullen zijn:

45. betreurt ten zeerste dat van de 
beginselen van solidariteit en billijke 
verdeling van verantwoordelijkheden 
waarvan artikel 80 VWEU spreekt, zo 
weinig terecht gekomen is; gelooft dat 
krachtiger en concretere maatregelen, zoals 
het gebruik van een Europese 
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verdeelsleutel voor de hervestiging van 
personen die internationale bescherming 
genieten, op basis van passende 
indicatoren, nodig zijn;

Or. en

Amendement 260
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. betreurt ten zeerste dat van de 
beginselen van solidariteit en billijke 
verdeling van verantwoordelijkheden 
waarvan artikel 80 VWEU spreekt, zo 
weinig terecht gekomen is; gelooft dat in 
de toekomst krachtiger en concretere 
maatregelen nodig zullen zijn:

45. betreurt ten zeerste dat van de 
beginselen van solidariteit en billijke 
verdeling van verantwoordelijkheden 
waarvan artikel 80 VWEU spreekt, zo 
weinig terechtgekomen is, hetgeen ten 
nadele is van de lidstaten die onder 
sterkere immigratiedruk staan; gelooft dat 
in de toekomst krachtiger en concretere 
maatregelen nodig zullen zijn met als 
uitgangspunt maximale samenwerking 
tussen de lidstaten;

Or. it

Amendement 261
Marco Scurria

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. betreurt ten zeerste dat van de 
beginselen van solidariteit en billijke 
verdeling van verantwoordelijkheden 
waarvan artikel 80 VWEU spreekt, zo 
weinig terecht gekomen is; gelooft dat in 
de toekomst krachtiger en concretere 
maatregelen nodig zullen zijn:

45. betreurt ten zeerste dat van de 
beginselen van solidariteit en billijke 
verdeling van verantwoordelijkheden 
waarvan artikel 80 VWEU spreekt, zo 
weinig terecht gekomen is; is van oordeel 
dat er voldoende steun moet worden 
verleend aan de lidstaten die meer 
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migranten en asielzoekers opvangen en 
dat er in de toekomst krachtiger en 
concretere maatregelen nodig zullen zijn; 

Or. it

Amendement 262
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. betreurt ten zeerste dat van de 
beginselen van solidariteit en billijke 
verdeling van verantwoordelijkheden 
waarvan artikel 80 VWEU spreekt, zo 
weinig terecht gekomen is; gelooft dat in 
de toekomst krachtiger en concretere 
maatregelen nodig zullen zijn:

45. betreurt ten zeerste dat van de 
beginselen van solidariteit en billijke 
verdeling van verantwoordelijkheden 
waarvan artikel 80 VWEU spreekt, zo 
weinig terecht gekomen is; gelooft dat in 
de toekomst krachtiger en concretere 
maatregelen nodig zullen zijn, waaronder 
het gebruik van artikel 80 als rechtsgrond 
in de relevante wetteksten en de 
totstandbrenging van een permanent 
overbrengingssysteem voor personen die 
internationale bescherming genieten 
binnen de EU, dat eveneens kan dienen 
als basis voor toekomstige initiatieven die 
gericht zijn op de overbrenging van 
asielzoekers;

Or. en

Amendement 263
Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. betreurt ten zeerste dat van de 
beginselen van solidariteit en billijke 
verdeling van verantwoordelijkheden 
waarvan artikel 80 VWEU spreekt, zo 
weinig terecht gekomen is; gelooft dat in 

45. betreurt ten zeerste dat van de 
beginselen van solidariteit en billijke 
verdeling van verantwoordelijkheden 
waarvan artikel 80 VWEU spreekt, zo 
weinig terecht gekomen is; herinnert 
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de toekomst krachtiger en concretere 
maatregelen nodig zullen zijn:

eraan dat krachtiger en concretere 
maatregelen beschikbaar zijn, met name 
voor lidstaten die zich in een moeilijke 
situatie bevinden; spoort de lidstaten aan 
om op een efficiënte manier gebruik te 
maken van deze steunmaatregelen, zoals 
de maatregelen die worden aangeboden 
door het EASO om de situatie van alle 
aanvragers van asiel te verbeteren; spoort 
de Commissie aan om de oplossingen te 
onderzoeken voor de herverdeling van 
aanvragers van internationale 
bescherming wanneer een lidstaat te 
kampen heeft met een hoge instroom die 
deze lidstaat niet alleen aankan, hoewel 
alle bepalingen van de EU-wetgeving zijn 
toegepast;

Or. en

Amendement 264
Hubert Pirker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. meent dat de externe dimensie van 
asielverlening moet worden uitgebreid, met 
name in verband met hervestiging;

46. meent dat de externe dimensie van 
asielverlening moet worden uitgebreid;

Or. de

Amendement 265
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. meent dat de externe dimensie van 
asielverlening moet worden uitgebreid, met 
name in verband met hervestiging;

46. meent dat de externe dimensie van 
asielverlening in verband met procedures 
voor hervestiging en beschermde toegang
moet worden uitgebreid; betreurt de tot 
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dusver beperkte betrokkenheid van de 
lidstaten bij hervestiging;

Or. en

Amendement 266
Juan Fernando López Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. meent dat de externe dimensie van 
asielverlening moet worden uitgebreid, met 
name in verband met hervestiging;

46. meent dat de externe dimensie van 
asielverlening moet worden uitgebreid, met 
name in verband met hervestiging en met 
de kwestie van solidariteit met derde 
landen die vluchtelingen opnemen die 
trachten te ontkomen aan 
burgerconflicten, alsook vluchtelingen die 
worden opgenomen door derde landen die 
zich dichtbij landen bevinden waar een 
burgerconflict heerst;

Or. es

Amendement 267
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. meent dat de externe dimensie van 
asielverlening moet worden uitgebreid, met 
name in verband met hervestiging;

46. meent dat de coördinatie en steun van
de EU op het vlak van asielverlening
moeten worden uitgebreid, met name in 
verband met hervestiging;

Or. en

Amendement 268
Véronique Mathieu Houillon
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

wijst erop dat het terugkeerbeleid 
onlosmakelijk verbonden is met de 
bestrijding van illegale immigratie; is van 
oordeel dat de onderlinge samenwerking 
en de erkenning van terugkeerbesluiten 
verruimd moeten worden;

Or. fr

Amendement 269
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. herinnert aan het engagement van 
de Commissie om de gereguleerde 
binnenkomst in de EU van personen die 
bescherming nodig hebben te 
vereenvoudigen en roept de Commissie op 
nieuwe benaderingen van de toegang tot 
asielprocedures te verkennen, onder meer 
door de goedkeuring van de voor 2013 
geplande mededeling over een nieuwe 
aanpak betreffende toegang tot 
asielprocedures met een focus op de 
voornaamste landen van doorreis; 
verzoekt de Commissie bovendien om in 
2014 met een mededeling te komen over 
een kader voor de overdracht van de 
bescherming van personen die 
internationale bescherming genieten en 
de wederzijdse erkenning van 
asielbeslissingen, overeenkomstig het 
actieplan ter uitvoering van het 
Programma van Stockholm;

Or. en
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Amendement 270
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. roept de Europese instellingen en
lidstaten op de omzetting van de 
blauwekaartrichtlijn te evalueren en dit 
op te volgen met richtsnoeren van de 
Europese Commissie; roept de Europese 
Commissie op om tijdig 
inbreukprocedures op te starten indien 
een lidstaat de eisen van de richtlijnen 
niet naleeft;

Or. en

Amendement 271
Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. roept de Europese instellingen en 
lidstaten op het bredere publiek en 
werkgevers attent te maken op de EU-
portaalsite over immigratie, die Europese 
en nationale richtsnoeren en 
procedurehandelingen bevat, alsook een 
lijst met de vereiste documentatie die 
onderdanen van derde landen nodig 
hebben om in de EU te werken; 
regeringen dienen deze online-informatie 
aan te vullen door relevante informatie 
aan te bieden aan onderdanen van derde 
landen die reeds in de EU verblijven om 
in de EU-lidstaat van verblijf of een 
andere lidstaat te werken, met inbegrip 
van relevante informatie met betrekking 
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tot pensioenregelingen, 
werkloosheidsuitkeringen, de rechten van 
werknemers en vacatures; deze informatie 
dient te worden aangeboden in 
verschillende talen; 

Or. en

Amendement 272
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. wijst op het belang van de 
effectieve uitvoering van de 
terugnameovereenkomsten met derde 
landen; herhaalt dat wanneer een derde 
land niet effectief samenwerkt, terugkeer 
in de praktijk onmogelijk kan worden;

Or. en

Amendement 273
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. Externe dimensie van vrijheid, 
veiligheid en recht

Or. fr

Amendement 274
Claude Moraes
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 ter. roept de Europese instellingen en 
lidstaten op het bredere publiek en 
werkgevers attent te maken op de EU-
portaalsite over immigratie, die Europese 
en nationale richtsnoeren en 
procedurehandelingen bevat, alsook een 
lijst met de vereiste documentatie die 
onderdanen van derde landen nodig 
hebben om in de EU te werken; 
regeringen dienen deze online-informatie 
aan te vullen door relevante informatie 
aan te bieden aan onderdanen van derde 
landen die reeds in de EU verblijven om 
in de EU-lidstaat van verblijf of een 
andere lidstaat te werken, met inbegrip 
van relevante informatie met betrekking 
tot pensioenregelingen, 
werkloosheidsuitkeringen, de rechten van 
werknemers en vacatures; deze informatie 
dient te worden aangeboden in 
verschillende talen;

Or. en

Amendement 275
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 ter. wijst op het belang van een 
zwaardere externe dimensie van het 
Europees beleid op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en recht;

Or. fr
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Amendement 276
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 quater. dringt aan op intensievere 
samenwerking met derde landen op alle 
niveaus op het gebied van veiligheid, 
migratie, grondrechten en grensbeheer;

Or. fr

Amendement 277
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 quinquies. acht het noodzakelijk dat de 
rol van de doorreislanden voorwerp van 
bezinning en actie wordt;

Or. fr

Amendement 278
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 sexies. dringt aan op stimulering van 
een beleid inzake vrijwillige terugkeer;

Or. fr
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Amendement 279
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 septies. wijst erop dat de Europese 
Unie en de lidstaten immigratie moeten 
blijven incorporeren in de 
ontwikkelingssamenwerking en dat zij 
sterker gebruik moeten maken van de 
partnerschapsovereenkomsten om met de 
landen van herkomst en de 
doorreislanden tot nauwere 
samenwerking te komen wat betreft de 
bestrijding van mensenhandel, 
clandestiene immigratie, herstel van 
familiebanden, terugkeer en overname in 
het kader van het regelmatig overleg 
tussen de Europese Unie en bedoelde 
landen en van het optreden van de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO);

Or. fr

Amendement 280
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. is zwaar teleurgesteld over de geringe 
kwaliteit van het beleidsvormingsproces; 
merkt op dat de benoeming van 
problemen, de bespreking van mogelijke 
oplossingen en de keuze tussen mogelijke 
opties in de regel niet in een vaste 
volgorde plaatsvinden zoals zou moeten, 
maar veeleer tegelijkertijd gebeuren; 
vraagt de Commissie om eerst een verslag 
uit te brengen over de te behandelen 

Schrappen
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kwestie, vervolgens een discussie te 
entameren over mogelijke oplossingen en 
tenslotte met wetgevingsvoorstellen te 
komen;

Or. fr

Amendement 281
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. is zwaar teleurgesteld over de geringe 
kwaliteit van het beleidsvormingsproces; 
merkt op dat de benoeming van problemen, 
de bespreking van mogelijke oplossingen 
en de keuze tussen mogelijke opties in de 
regel niet in een vaste volgorde 
plaatsvinden zoals zou moeten, maar 
veeleer tegelijkertijd gebeuren; vraagt de 
Commissie om eerst een verslag uit te 
brengen over de te behandelen kwestie, 
vervolgens een discussie te entameren over 
mogelijke oplossingen en tenslotte met 
wetgevingsvoorstellen te komen;

47. is zwaar teleurgesteld over de geringe 
kwaliteit van het beleidsvormingsproces; 
merkt op dat de benoeming van problemen, 
de bespreking van mogelijke oplossingen 
en de keuze tussen mogelijke opties in de 
regel niet in een vaste volgorde 
plaatsvinden zoals zou moeten, maar 
veeleer tegelijkertijd gebeuren; vraagt de 
Commissie om eerst een verslag uit te 
brengen over de te behandelen kwestie, 
vervolgens een discussie te entameren over 
mogelijke oplossingen en ten slotte met 
wetgevingsvoorstellen te komen; roept de 
bevoegde parlementaire organen op een 
systeem te ontwikkelen op basis van 
gelijkaardige systemen in nationale 
parlementen om de diensten van het EP 
onafhankelijke studies of 
onderzoeksdossiers te laten produceren 
over elk wetgevingsvoorstel dat wordt 
onderzocht door het EP en in het kader 
waarvan deze voorstellen in detail worden 
geanalyseerd met betrekking tot onder 
meer de huidige rechtsstatus, ingevoerde 
wijzigingen, gevolgen, juridische context 
op nationaal niveau, standpunten van 
deskundigen, belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld, en 
verenigbaarheid met internationale 
verdragen en de grondrechten; 
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Or. en

Amendement 282
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

47 bis. gelooft dat door middel van 
nauwere coördinatie en samenwerking 
tussen de Commissie, de lidstaten en de 
EU-agentschappen zoals Europol, 
Frontex, EASO, ENISA, EMCDDA en 
eu-LISA de tenuitvoerlegging van nieuwe 
regelgeving en de voordelen die worden 
geboden door deze agentschappen voor de 
lidstaten kunnen worden verbeterd;

Or. en

Amendement 283
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

47 ter. benadrukt dat het nodig is 
mechanismen en instrumenten te 
versterken om te zorgen voor de gelijke 
toepassing ervan en om misbruik binnen 
de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
te vermijden; benadrukt dat informatie-
uitwisseling op zowel het niveau van de 
EU als op nationaal niveau belangrijk is, 
alsook de mogelijkheid om wanneer nodig 
opschortingsclausules in EU-regelgeving 
te benutten;

Or. en



PE516.857v01-00 156/173 AM\1001332NL.doc

NL

Amendement 284
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. betreurt het ontbreken van een 
objectieve evaluatie van de vooruitgang 
naar een ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht, en van betrouwbare informatie 
over de wijze waarop de lidstaten 
uitvoering geven aan het acquis;

48. betreurt dat er niet meer bekend is 
over de tenuitvoerlegging door de 
lidstaten van de Europese wetgeving die 
volksvertegenwoordigers en burgers in 
staat moet stellen de toepassing en 
ontwikkeling van het acquis te volgen;

Or. fr

Amendement 285
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. stelt voor dat nieuwe wetgeving 
achteraf stelselmatig aan onafhankelijke 
evaluatie wordt onderworpen, waarbij ook 
wordt beoordeeld of wetgeving op het 
betrokken gebied nog steeds nodig is;

Schrappen

Or. fr

Amendement 286
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. stelt voor dat nieuwe wetgeving 49. stelt voor dat wetgeving en de manier 
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achteraf stelselmatig aan onafhankelijke 
evaluatie wordt onderworpen, waarbij ook 
wordt beoordeeld of wetgeving op het 
betrokken gebied nog steeds nodig is;

waarop deze wordt toegepast in de 
lidstaten achteraf stelselmatig aan
objectieve en onafhankelijke opvolging en
evaluatie wordt onderworpen, waarbij ook 
wordt beoordeeld of nieuwe wetgeving 
nodig is in bepaalde sectoren en of er 
nood is aan een correcte en betere 
uitvoering op nationaal niveau, wat moet 
worden opgevolgd door de EU-
instellingen met de lidstaten, door middel 
van richtsnoeren, inbreukprocedures, 
enz.;

Or. en

Amendement 287
Tadeusz Zwiefka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. stelt voor dat nieuwe wetgeving 
achteraf stelselmatig aan onafhankelijke 
evaluatie wordt onderworpen, waarbij ook 
wordt beoordeeld of wetgeving op het 
betrokken gebied nog steeds nodig is;

49. stelt voor dat nieuwe wetgeving 
achteraf stelselmatig aan onafhankelijke 
evaluatie wordt onderworpen, waarbij ook 
wordt beoordeeld of wetgeving op het 
betrokken gebied nog steeds nodig is;
herinnert aan de in 2005 door het 
Parlement en de Raad aangegane 
verbintenis in het kader van de 
interinstitutionele gemeenschappelijke 
aanpak van effectbeoordelingen om 
effectbeoordelingen uit te voeren wanneer 
ze van mening zijn dat dit passend en 
noodzakelijk is voor het wetgevingsproces, 
vóór de goedkeuring van inhoudelijke 
wijzigingen, en roept de commissies op 
beroep te doen op de Afdeling 
Effectbeoordeling om deze verbintenis na 
te komen;

Or. en
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Amendement 288
Eva Lichtenberger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. stelt voor dat nieuwe wetgeving 
achteraf stelselmatig aan onafhankelijke 
evaluatie wordt onderworpen, waarbij ook 
wordt beoordeeld of wetgeving op het 
betrokken gebied nog steeds nodig is;

49. stelt voor dat nieuwe wetgeving 
achteraf stelselmatig aan onafhankelijke 
evaluatie wordt onderworpen, waarbij ook 
wordt beoordeeld of wetgeving op het 
betrokken gebied nog steeds nodig is; 
suggereert dat investeringen in 
informatie-infrastructuur in verband met 
het programma van Stockholm enkel 
moeten openstaan voor oplossingen die 
gebruikmaken van gratis open-
sourcesoftware om te vermijden dat er een 
markt wordt gecreëerd voor 
veiligheidsgebreken in 
eigendomsprogramma;

Or. en

Amendement 289
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

49 bis. onderstreept dat de Unie 
praktische steun en beste praktijken moet 
blijven leveren aan de lidstaten, zodat ze 
kunnen zorgen voor de correcte 
toepassing van bestaande EU-wetgeving 
op het vlak van migratie en 
discriminatiebestrijding; vestigt de 
aandacht op een aantal bestaande 
inspanningen van de Commissie om 
lidstaten te helpen ervoor te zorgen dat 
bestaande regelgeving correct wordt 
toegepast om discriminatie aan te pakken 
(met name de voorbereiding van een 
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aanbeveling van de Raad betreffende 
praktische maatregelen om de lidstaten te 
helpen de Roma te integreren in de 
bredere samenleving, aangenomen door 
de Commissie in juni 2013, en 
instrumenten zoals het beoordelingskader 
LIME om de economische impact van 
migratie- en integratiebeleid te 
beoordelen, aangezien dit potentieel heeft 
om migratie en integratie stevig op de 
nationale en de EU-agenda te plaatsen 
door het belang aan te tonen van 
deugdelijk migratiebeleid en de nood aan 
omvattende inspanningen om de 
arbeidsmarkt- en schoolresultaten voor 
migranten te verbeteren);

Or. en

Amendement 290
Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

49 bis. onderstreept dat de Unie 
praktische steun en beste praktijken moet 
blijven leveren aan de lidstaten, zodat ze 
kunnen zorgen voor de correcte 
toepassing van bestaande EU-wetgeving 
op het vlak van migratie en 
discriminatiebestrijding; vestigt de 
aandacht op een aantal bestaande 
inspanningen van de Commissie om 
lidstaten te helpen ervoor te zorgen dat 
bestaande regelgeving correct wordt 
toegepast om discriminatie aan te pakken 
(met name de voorbereiding van een 
aanbeveling van de Raad betreffende 
praktische maatregelen om de lidstaten te 
helpen de Roma te integreren in de 
bredere samenleving, aangenomen door 
de Commissie in juni 2013, en 
instrumenten zoals het beoordelingskader 
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LIME om de economische impact van 
migratie- en integratiebeleid te 
beoordelen, aangezien dit potentieel heeft 
om migratie en integratie stevig op de 
nationale en de EU-agenda te plaatsen 
door het belang aan te tonen van 
deugdelijk migratiebeleid en de nood aan 
omvattende inspanningen om de 
arbeidsmarkt- en schoolresultaten voor 
migranten te verbeteren);

Or. en

Amendement 291
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

49 bis. betreurt dat de effectstudies niet 
altijd toereikend waren om een objectief 
oordeel te vormen over de kosten van 
nieuwe maatregelen; wijst erop dat alle 
buitensporige bureaucratische rompslomp 
vermeden moet worden;

Or. fr

Amendement 292
Timothy Kirkhope

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. juicht het initiatief van de Commissie 
toe om een EU-scoreboard voor justitie op 
te stellen, dat een rechtspraaksysteem van 
hoge kwaliteit op gebied van civiel-, 
handels- en bestuursrecht moet bevorderen, 
in aanmerking genomen dat de concrete 

50. juicht het initiatief van de Commissie 
toe om een EU-scoreboard voor justitie op 
te stellen, dat een rechtspraaksysteem van 
hoge kwaliteit op gebied van civiel-, 
handels- en bestuursrecht moet bevorderen, 
in aanmerking genomen dat de concrete 
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toepassing van de wetgeving uiteindelijk in 
handen van de rechter ligt; pleit ervoor dat 
via het justitie-scoreboard project alle 
gebieden van de rechtspraak worden 
beoordeeld, ook de strafrechtspraak en alle 
horizontale kwesties; stelt voor dat in het 
scoreboard ook gegevens worden 
opgenomen waaruit blijkt hoe het in alle 
lidstaten is gesteld met de
rechtstatelijkheid, de democratie en de 
grondrechten, en in hoeverre aan de 
Europese waarden invulling wordt 
gegeven (artikel 2 VEU);

toepassing van de wetgeving uiteindelijk in 
handen van de rechter ligt; pleit ervoor dat 
via het justitie-scoreboard project alle 
gebieden van de rechtspraak worden 
beoordeeld, ook de strafrechtspraak en alle 
horizontale kwesties; stelt voor dat ook 
gegevens worden opgenomen waaruit 
blijkt hoe het is gesteld met de rechtsstaat, 
de democratie en de grondrechten;

Or. en

Amendement 293
Tadeusz Zwiefka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. juicht het initiatief van de Commissie 
toe om een EU-scoreboard voor justitie op 
te stellen, dat een rechtspraaksysteem van 
hoge kwaliteit op gebied van civiel-, 
handels- en bestuursrecht moet bevorderen, 
in aanmerking genomen dat de concrete 
toepassing van de wetgeving uiteindelijk in 
handen van de rechter ligt; pleit ervoor dat 
via het justitie-scoreboard project alle 
gebieden van de rechtspraak worden 
beoordeeld, ook de strafrechtspraak en 
alle horizontale kwesties; stelt voor dat in 
het scoreboard ook gegevens worden 
opgenomen waaruit blijkt hoe het in alle 
lidstaten is gesteld met de 
rechtstatelijkheid, de democratie en de 
grondrechten, en in hoeverre aan de
Europese waarden invulling wordt 
gegeven (artikel 2 VEU);

50. juicht het initiatief van de Commissie 
toe om een EU-scoreboard voor justitie op 
te stellen, dat een rechtspraaksysteem van 
hoge kwaliteit op gebied van civiel-, 
handels- en bestuursrecht moet bevorderen, 
in aanmerking genomen dat de concrete 
toepassing van de wetgeving uiteindelijk in 
handen van de rechter ligt; pleit ervoor dat 
via het justitie-scoreboard project alle 
gebieden van de rechtspraak worden 
beoordeeld die binnen de bevoegdheid van 
de Europese Unie vallen;

Or. en
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Amendement 294
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. juicht het initiatief van de Commissie 
toe om een EU-scoreboard voor justitie op 
te stellen, dat een rechtspraaksysteem van 
hoge kwaliteit op gebied van civiel-, 
handels- en bestuursrecht moet bevorderen, 
in aanmerking genomen dat de concrete 
toepassing van de wetgeving uiteindelijk in 
handen van de rechter ligt; pleit ervoor dat 
via het justitie-scoreboard project alle 
gebieden van de rechtspraak worden 
beoordeeld, ook de strafrechtspraak en alle 
horizontale kwesties; stelt voor dat in het 
scoreboard ook gegevens worden 
opgenomen waaruit blijkt hoe het in alle 
lidstaten is gesteld met de 
rechtstatelijkheid, de democratie en de 
grondrechten, en in hoeverre aan de 
Europese waarden invulling wordt gegeven 
(artikel 2 VEU);

50. juicht het initiatief van de Commissie 
toe om een EU-scoreboard voor justitie op 
te stellen, dat een rechtspraaksysteem van 
hoge kwaliteit op gebied van civiel-, 
handels- en bestuursrecht moet bevorderen, 
in aanmerking genomen dat de concrete 
toepassing van de wetgeving uiteindelijk in 
handen van de rechter ligt; pleit ervoor dat 
via het justitie-scoreboard project alle 
gebieden van de rechtspraak worden 
beoordeeld, ook de strafrechtspraak en alle 
horizontale kwesties; stelt voor dat het 
scorebord wordt bijgewerkt zodat 
eveneens het toezicht op de discriminatie 
van etnische minderheden, migranten en 
andere achtergestelde groepen prioriteit 
krijgt; stelt voor dat in het scoreboard ook 
gegevens worden opgenomen waaruit 
blijkt hoe het in alle lidstaten is gesteld met 
de rechtstatelijkheid, de democratie en de 
grondrechten, en in hoeverre aan de 
Europese waarden invulling wordt gegeven 
(artikel 2 VEU);

Or. en

Amendement 295
Renate Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. juicht het initiatief van de Commissie 
toe om een EU-scoreboard voor justitie op 

50. juicht het initiatief van de Commissie 
toe om een EU-scoreboard voor justitie op 
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te stellen, dat een rechtspraaksysteem van 
hoge kwaliteit op gebied van civiel-, 
handels- en bestuursrecht moet bevorderen, 
in aanmerking genomen dat de concrete 
toepassing van de wetgeving uiteindelijk in 
handen van de rechter ligt; pleit ervoor dat
via het justitie-scoreboard project alle 
gebieden van de rechtspraak worden 
beoordeeld, ook de strafrechtspraak en alle 
horizontale kwesties; stelt voor dat in het 
scoreboard ook gegevens worden 
opgenomen waaruit blijkt hoe het in alle 
lidstaten is gesteld met de 
rechtstatelijkheid, de democratie en de 
grondrechten, en in hoeverre aan de 
Europese waarden invulling wordt gegeven
(artikel 2 VEU);

te stellen, dat een rechtspraaksysteem van 
hoge kwaliteit op gebied van civiel-, 
handels- en bestuursrecht moet bevorderen, 
in aanmerking genomen dat de concrete 
toepassing van de wetgeving in handen van 
de rechter ligt; pleit ervoor dat het justitie-
scoreboard project wordt uitgebreid zodat
alle gebieden van de rechtspraak worden 
beoordeeld, ook de strafrechtspraak en alle 
horizontale kwesties, aangezien de 
grondrechten hier rechtstreeks invloed 
van ondervinden; stelt voor dat in het 
scoreboard ook gegevens worden 
opgenomen waaruit blijkt hoe het in alle 
lidstaten is gesteld met de 
rechtstatelijkheid, de democratie en de 
grondrechten, en in hoeverre aan de 
Europese waarden invulling wordt gegeven
(artikel 2 VEU), met name in verband met 
de ontwikkeling van het "nieuwe 
mechanisme" op dit gebied;

Or. en

Amendement 296
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. juicht het initiatief van de Commissie 
toe om een EU-scoreboard voor justitie op 
te stellen, dat een rechtspraaksysteem van 
hoge kwaliteit op gebied van civiel-, 
handels- en bestuursrecht moet bevorderen, 
in aanmerking genomen dat de concrete 
toepassing van de wetgeving uiteindelijk in 
handen van de rechter ligt; pleit ervoor dat 
via het justitie-scoreboard project alle 
gebieden van de rechtspraak worden 
beoordeeld, ook de strafrechtspraak en 
alle horizontale kwesties; stelt voor dat in 
het scoreboard ook gegevens worden 
opgenomen waaruit blijkt hoe het in alle 

50. juicht het initiatief van de Commissie 
toe om een EU-scoreboard voor justitie op 
te stellen, dat een rechtspraaksysteem van 
hoge kwaliteit op gebied van civiel-, 
handels- en bestuursrecht moet bevorderen, 
in aanmerking genomen dat de concrete 
toepassing van de wetgeving uiteindelijk in 
handen van de rechter ligt;
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lidstaten is gesteld met de 
rechtstatelijkheid, de democratie en de 
grondrechten, en in hoeverre aan de 
Europese waarden invulling wordt 
gegeven (artikel 2 VEU);

Or. fr

Amendement 297
Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. juicht het initiatief van de Commissie 
toe om een EU-scoreboard voor justitie op 
te stellen, dat een rechtspraaksysteem van 
hoge kwaliteit op gebied van civiel-, 
handels- en bestuursrecht moet bevorderen, 
in aanmerking genomen dat de concrete 
toepassing van de wetgeving uiteindelijk in 
handen van de rechter ligt; pleit ervoor dat 
via het justitie-scoreboard project alle 
gebieden van de rechtspraak worden 
beoordeeld, ook de strafrechtspraak en alle 
horizontale kwesties; stelt voor dat in het 
scoreboard ook gegevens worden 
opgenomen waaruit blijkt hoe het in alle 
lidstaten is gesteld met de 
rechtstatelijkheid, de democratie en de 
grondrechten, en in hoeverre aan de 
Europese waarden invulling wordt gegeven
(artikel 2 VEU);

50. juicht het initiatief van de Commissie 
toe om een EU-scoreboard voor justitie op 
te stellen, dat een rechtspraaksysteem van 
hoge kwaliteit op gebied van civiel-, 
handels- en bestuursrecht moet bevorderen, 
in aanmerking genomen dat de concrete 
toepassing van de wetgeving uiteindelijk in 
handen van de rechter ligt; pleit ervoor dat 
via het justitie-scoreboard project alle 
gebieden van de rechtspraak worden 
beoordeeld, ook de strafrechtspraak en alle 
horizontale kwesties; stelt voor dat het 
scorebord wordt bijgewerkt zodat 
eveneens het toezicht op de discriminatie 
van etnische minderheden, migranten en 
andere achtergestelde groepen prioriteit 
krijgt; stelt voor dat in het scoreboard ook 
gegevens worden opgenomen waaruit 
blijkt hoe het in alle lidstaten is gesteld met 
de rechtstatelijkheid, de democratie en de 
grondrechten, en in hoeverre aan de 
Europese waarden invulling wordt gegeven
(artikel 2 VEU);

Or. en

Amendement 298
Luigi Berlinguer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

50 bis. benadrukt dat hoogwaardige 
rechtspraakstelsels een belangrijke rol 
kunnen spelen bij het herstellen van het 
vertrouwen, een terugkeer naar groei, en 
dat ze vertrouwen en stabiliteit in de hand 
werken; wijst erop dat voorspelbare, 
tijdige en afdwingbare rechtsbesluiten 
belangrijke structurele componenten 
vormen van een aantrekkelijk 
bedrijfsklimaat, zoals beschreven in de 
mededeling van de Europese Commissie 
met als titel "Het EU-scorebord voor 
justitie – Een instrument ter bevordering 
van een doeltreffende justitie en groei"1.
__________________
1 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Europese Raad, 
de Raad, de Europese Centrale Bank, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's 
(COM(2013)0160);

Or. en

Amendement 299
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. verlangt van de Commissie dat zij 
nadrukkelijker toeziet op de concrete 
tenuitvoerlegging van EU-wetgeving door 
de lidstaten; wanneer er rechten van 
burgers bij zijn gemoeid, moet dit gebeuren 
vanaf de eerste dag waarop een handeling 
in werking is; stelt dat er meer moet 

51. verlangt van de Commissie dat zij 
nadrukkelijker toeziet op de concrete 
tenuitvoerlegging van EU-wetgeving door 
de lidstaten; wanneer er rechten van 
burgers, inwoners en migranten bij zijn 
gemoeid, moet dit gebeuren vanaf de eerste 
dag waarop een handeling in werking is;
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gebeuren op dit terrein en dat de oorzaken 
voor niet-uitvoering van EU-wetgeving 
moeten worden achterhaald;

stelt dat er meer moet gebeuren op dit 
terrein en dat de oorzaken voor niet-
uitvoering van EU-wetgeving moeten 
worden achterhaald;

Or. en

Amendement 300
Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. verlangt van de Commissie dat zij 
nadrukkelijker toeziet op de concrete 
tenuitvoerlegging van EU-wetgeving door 
de lidstaten; wanneer er rechten van 
burgers bij zijn gemoeid, moet dit gebeuren 
vanaf de eerste dag waarop een handeling 
in werking is; stelt dat er meer moet 
gebeuren op dit terrein en dat de oorzaken 
voor niet-uitvoering van EU-wetgeving 
moeten worden achterhaald;

51. verlangt van de Commissie dat zij 
nadrukkelijker toeziet op de concrete 
tenuitvoerlegging van EU-wetgeving door 
de lidstaten; wanneer er rechten van 
burgers, inwoners en migranten bij zijn 
gemoeid, moet dit gebeuren vanaf de eerste 
dag waarop een handeling in werking is; 
stelt dat er meer moet gebeuren op dit 
terrein en dat de oorzaken voor niet-
uitvoering van EU-wetgeving moeten 
worden achterhaald;

Or. en

Amendement 301
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. verlangt van de Commissie dat zij 
nadrukkelijker toeziet op de concrete 
tenuitvoerlegging van EU-wetgeving door 
de lidstaten; wanneer er rechten van 
burgers bij zijn gemoeid, moet dit gebeuren 
vanaf de eerste dag waarop een handeling 
in werking is; stelt dat er meer moet 

51. verlangt van de Commissie dat zij 
nadrukkelijker toeziet op de concrete 
tenuitvoerlegging van EU-wetgeving door 
de lidstaten, rekening houdend met de 
brede kloof die gaapt tussen het 
aangenomen beleid en de uitvoering 
ervan op nationaal niveau, wat bijdraagt 
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gebeuren op dit terrein en dat de oorzaken 
voor niet-uitvoering van EU-wetgeving 
moeten worden achterhaald;

tot een steeds complexer en minder 
samenhangend kader; wanneer er rechten 
van burgers bij zijn gemoeid, moet dit 
gebeuren vanaf de eerste dag waarop een 
handeling in werking is; stelt dat er meer 
moet gebeuren op dit terrein en dat de 
oorzaken voor niet-uitvoering van EU-
wetgeving moeten worden achterhaald, 
gerechtvaardigd en aangepakt;

Or. en

Amendement 302
Eva Lichtenberger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. verlangt van de Commissie dat zij
nadrukkelijker toeziet op de concrete 
tenuitvoerlegging van EU-wetgeving door 
de lidstaten; wanneer er rechten van 
burgers bij zijn gemoeid, moet dit gebeuren 
vanaf de eerste dag waarop een handeling 
in werking is; stelt dat er meer moet 
gebeuren op dit terrein en dat de oorzaken 
voor niet-uitvoering van EU-wetgeving 
moeten worden achterhaald;

51. verlangt van de Commissie dat zij er 
een politieke prioriteit van maakt om 
toezicht te houden op en te zorgen voor de 
concrete tenuitvoerlegging van EU-
wetgeving door de lidstaten; wanneer er 
rechten van burgers bij zijn gemoeid, moet 
dit gebeuren vanaf de eerste dag waarop 
een handeling in werking is; stelt dat er 
meer moet gebeuren op dit terrein en dat de 
oorzaken voor niet-uitvoering van EU-
wetgeving moeten worden achterhaald;

Or. en

Amendement 303
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. verlangt van de Commissie dat zij 
nadrukkelijker toeziet op de concrete 

51. verlangt van de Commissie dat zij 
nadrukkelijker toeziet op de concrete 



PE516.857v01-00 168/173 AM\1001332NL.doc

NL

tenuitvoerlegging van EU-wetgeving door 
de lidstaten; wanneer er rechten van 
burgers bij zijn gemoeid, moet dit 
gebeuren vanaf de eerste dag waarop een 
handeling in werking is; stelt dat er meer 
moet gebeuren op dit terrein en dat de 
oorzaken voor niet-uitvoering van EU-
wetgeving moeten worden achterhaald;

tenuitvoerlegging van EU-wetgeving door 
de lidstaten; stelt dat er meer moet 
gebeuren op dit terrein en dat de oorzaken 
voor niet-uitvoering van EU-wetgeving 
moeten worden achterhaald;

Or. fr

Amendement 304
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. is van mening dat voor 
kwaliteitsverbetering van de EU-wetgeving 
op gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
nodig is dat de lidstaten en de Europese 
instellingen zich gezamenlijk inspannen 
om de informatie-uitwisseling over de 
respectieve nationale systemen te 
verbeteren en nauwkeurige juridische 
informatie te verschaffen (over geldende 
nationale/regionale wetgeving en normen), 
alsmede informatie over uitvoering en 
werkwijzen;

52. is van mening dat voor 
kwaliteitsverbetering van de EU-wetgeving 
op gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
nodig is dat de lidstaten en de Europese 
instellingen zich gezamenlijk inspannen 
om de informatie-uitwisseling over de 
respectieve nationale systemen te 
verbeteren en nauwkeurige juridische 
informatie te verschaffen (over geldende 
nationale/regionale wetgeving en normen) 
terwijl wordt gezorgd voor de bescherming 
van de grondrechten, alsmede informatie 
over uitvoering en werkwijzen;

Or. en

Amendement 305
Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. is van mening dat voor 52. is van mening dat voor 
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kwaliteitsverbetering van de EU-wetgeving 
op gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
nodig is dat de lidstaten en de Europese 
instellingen zich gezamenlijk inspannen 
om de informatie-uitwisseling over de 
respectieve nationale systemen te 
verbeteren en nauwkeurige juridische 
informatie te verschaffen (over geldende 
nationale/regionale wetgeving en normen), 
alsmede informatie over uitvoering en 
werkwijzen;

kwaliteitsverbetering van de EU-wetgeving 
op gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
nodig is dat de lidstaten en de Europese 
instellingen zich gezamenlijk inspannen 
om de informatie-uitwisseling over de 
respectieve nationale systemen te 
verbeteren en nauwkeurige juridische 
informatie te verschaffen (over geldende 
nationale/regionale wetgeving en normen) 
terwijl wordt gezorgd voor de bescherming 
van de grondrechten, alsmede informatie 
over uitvoering en werkwijzen;

Or. en

Amendement 306
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. is van mening dat voor 
kwaliteitsverbetering van de EU-wetgeving 
op gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
nodig is dat de lidstaten en de Europese 
instellingen zich gezamenlijk inspannen 
om de informatie-uitwisseling over de 
respectieve nationale systemen te 
verbeteren en nauwkeurige juridische 
informatie te verschaffen (over geldende 
nationale/regionale wetgeving en normen), 
alsmede informatie over uitvoering en 
werkwijzen;

52. is van mening dat voor 
kwaliteitsverbetering van de EU-wetgeving 
op gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
nodig is dat de lidstaten en de Europese 
instellingen zich gezamenlijk inspannen 
om de informatie-uitwisseling over de 
respectieve nationale systemen te 
verbeteren en nauwkeurige juridische 
informatie te verschaffen (over geldende 
nationale/regionale wetgeving en normen), 
alsmede informatie over uitvoering en 
werkwijzen; dringt aan op sterkere 
interinstitutionele coördinatie;

Or. fr

Amendement 307
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53
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Ontwerpresolutie Amendement

53. betreurt dat de Raad vaak gebruik 
maakt van strategiedocumenten, zoals de 
drugsstrategie en de interne 
veiligheidsstrategie, die zonder bemoeienis 
van het Parliament worden uitgevaardigd;

53. betreurt dat de Raad het Parlement niet 
nauwer betrekt bij de opstelling van 
strategiedocumenten, zoals de 
drugsstrategie en de interne 
veiligheidsstrategie;

Or. fr

Amendement 308
Timothy Kirkhope

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. is van mening dat de ontwikkeling van
een Europese rechtsplegingscultuur een 
eerste vereiste is om de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht voor de 
burger tot werkelijkheid te laten worden; 
pleit, dit indachtig, voor veel sterkere 
nadruk op en meer financiering van EU-
opleidingen op rechtspraakgebied voor 
alle praktijkjuristen; acht het belangrijk 
dat voor zulke rechtspraakopleidingen een 
"bottom-up"-benadering wordt gevolgd, 
dat voor ruimere toegankelijkheid van 
Europeesrechtelijke informatiebronnen
wordt gezorgd via webtechnologie (d.w.z. 
een e-justitieportaal), dat er verbetering
komt in de kennis van het Europese recht 
bij de rechterlijke macht en de talenkennis 
onder rechterlijke ambtenaren, en dat er
netwerken op dit terrein worden aangelegd 
en onderhouden; merkt op dat training 
van politie-eenheden met een Europees 
perspectief evenzeer belangrijk is;

54. is van mening dat de ontwikkeling van 
ruimere toegankelijkheid van 
Europeesrechtelijke informatiebronnen via 
webtechnologie (d.w.z. een 
e-justitieportaal), de verbetering van de 
kennis van het Europese recht bij de 
rechterlijke macht en de talenkennis onder 
rechterlijke ambtenaren, en de 
totstandbrenging en het onderhoud van
netwerken op dit terrein zullen bijdragen 
tot de betere toepassing van Europese 
regelgeving, het functioneren van 
wederzijdse erkenning, en goede 
samenwerking tussen de lidstaten; 

Or. en
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Amendement 309
Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. is van mening dat de ontwikkeling van 
een Europese rechtsplegingscultuur een 
eerste vereiste is om de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht voor de burger 
tot werkelijkheid te laten worden; pleit, dit 
indachtig, voor veel sterkere nadruk op en 
meer financiering van EU-opleidingen op 
rechtspraakgebied voor alle 
praktijkjuristen; acht het belangrijk dat 
voor zulke rechtspraakopleidingen een 
"bottom-up"-benadering wordt gevolgd, 
dat voor ruimere toegankelijkheid van 
Europeesrechtelijke informatiebronnen 
wordt gezorgd via webtechnologie (d.w.z. 
een e-justitieportaal), dat er verbetering 
komt in de kennis van het Europese recht 
bij de rechterlijke macht en de talenkennis 
onder rechterlijke ambtenaren, en dat er 
netwerken op dit terrein worden aangelegd 
en onderhouden; merkt op dat training van 
politie-eenheden met een Europees 
perspectief evenzeer belangrijk is;

54. is van mening dat de ontwikkeling van 
een Europese rechtsplegingscultuur een 
eerste vereiste is om de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht voor de burger 
tot werkelijkheid te laten worden; pleit, dit 
indachtig, voor veel sterkere nadruk op en 
meer financiering van EU-opleidingen op 
rechtspraakgebied voor alle 
praktijkjuristen; acht het belangrijk dat 
voor zulke rechtspraakopleidingen een 
"bottom-upbenadering" wordt gevolgd, dat 
voor ruimere toegankelijkheid van 
Europeesrechtelijke informatiebronnen 
wordt gezorgd via webtechnologie (d.w.z. 
een e-justitieportaal), dat er verbetering 
komt in de kennis van het Europese recht 
bij de rechterlijke macht en de talenkennis 
onder rechterlijke ambtenaren, en dat er 
netwerken op dit terrein worden aangelegd 
en onderhouden; merkt op dat training van 
politie-eenheden met een Europees en 
intercultureel bewust perspectief evenzeer 
belangrijk is;

Or. en

Amendement 310
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. is van mening dat de ontwikkeling van 
een Europese rechtsplegingscultuur een 
eerste vereiste is om de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht voor de burger 

54. is van mening dat de ontwikkeling van 
een Europese rechtsplegings- en 
politiecultuur een eerste vereiste is om de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
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tot werkelijkheid te laten worden; pleit, dit 
indachtig, voor veel sterkere nadruk op en 
meer financiering van EU-opleidingen op 
rechtspraakgebied voor alle 
praktijkjuristen; acht het belangrijk dat 
voor zulke rechtspraakopleidingen een 
"bottom-up"-benadering wordt gevolgd, 
dat voor ruimere toegankelijkheid van 
Europeesrechtelijke informatiebronnen 
wordt gezorgd via webtechnologie (d.w.z. 
een e-justitieportaal), dat er verbetering 
komt in de kennis van het Europese recht 
bij de rechterlijke macht en de talenkennis 
onder rechterlijke ambtenaren, en dat er 
netwerken op dit terrein worden aangelegd 
en onderhouden; merkt op dat training van 
politie-eenheden met een Europees 
perspectief evenzeer belangrijk is;

voor de burger tot werkelijkheid te laten 
worden; pleit, dit indachtig, voor veel 
sterkere nadruk op en meer financiering 
van EU-opleidingen voor alle 
praktijkjuristen en politiebeambten; acht 
het belangrijk dat voor zulke 
rechtspraakopleidingen een "bottom-
upbenadering" wordt gevolgd, dat voor 
ruimere toegankelijkheid van 
Europeesrechtelijke informatiebronnen 
wordt gezorgd via webtechnologie (d.w.z. 
een e-justitieportaal), dat er verbetering 
komt in de kennis van het Europese recht 
bij de rechterlijke macht en de politie en de 
talenkennis onder rechterlijke ambtenaren, 
dat er netwerken op dit terrein worden 
aangelegd en onderhouden en dat er 
diverse andere maatregelen worden 
genomen om de dagelijkse samenwerking 
te bevorderen;

Or. fr

Amendement 311
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55

Ontwerpresolutie Amendement

55. houdt begeleiding, samenhang en 
benchmarks voor noodzakelijk in de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht, waarvoor
moet worden gezorgd overeenkomstig 
artikel 17, lid 1 VEU; stelt voor dat de drie 
instellingen overeenkomstig dit artikel van 
het VEU over de meerjarige 
programmering tot overeenstemming 
komen; verwacht van de Commissie dat zij 
daartoe de juiste initiatieven neemt en op 
die basis met een voorstel komt;

55. houdt begeleiding, samenhang en 
benchmarks voor noodzakelijk in de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht met het 
oog op de vrijwaring van de rechten van 
de burgers, en is van mening dat hiervoor
moet worden gezorgd overeenkomstig 
artikel 17, lid 1 VEU; stelt voor dat de drie 
instellingen overeenkomstig dit artikel van 
het VEU over de meerjarige 
programmering tot overeenstemming 
komen; verwacht van de Commissie dat zij 
daartoe de juiste initiatieven neemt en op 
die basis met een voorstel komt;

Or. en
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Amendement 312
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. verlangt dat alle toekomstige 
programmering in de geest van het Verdrag 
van Lissabon wordt voorbereid met een 
gezamenlijke inspanning van het 
Parlement, de Raad en de Commissie; 
neemt kennis van de conclusies van de 
Europese Raad van 27/28 juni dit jaar, 
volgens welke de Europese Raad in zijn 
bijeenkomst in juni 2014 "de te formuleren 
strategische richtsnoeren zal bespreken 
voor de wetgevende en operationele 
programmering in de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht (ingevolge artikel 68 
VWEU)", acht het voorgestelde tijdstip 
echter verkeerd gekozen;

56. verlangt dat alle toekomstige 
programmering in de geest van het Verdrag 
van Lissabon wordt voorbereid met een 
gezamenlijke inspanning van het 
Parlement, de Raad en de Commissie; is 
van oordeel dat de uitvoering en 
consolidatie van de bestaande 
instrumenten voorrang verdient en dat 
een toekomstig programma dus kort en 
evenwichtig moet zijn; neemt kennis van 
de conclusies van de Europese Raad van 
27/28 juni dit jaar, volgens welke de 
Europese Raad in zijn bijeenkomst in juni 
2014 "de te formuleren strategische 
richtsnoeren zal bespreken voor de 
wetgevende en operationele 
programmering in de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht (ingevolge artikel 68 
VWEU)"; acht het voorgestelde tijdstip 
echter verkeerd gekozen;

Or. fr


