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4.3.2015 A8-0023/1 

Amendement  1 

Pier Antonio Panzeri 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

2014/2216(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 153 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

153. vraagt de Commissie innovatieve 

financiële mechanismen te ontwikkelen om 

fiscale hervormingen door te voeren en de 

strijd tegen corruptie, illegale geldstromen 

en belastingontduiking te versterken; 

spoort in dit verband aan publiek-private 

partnerschappen en het combineren van 

subsidies en leningen in overweging te 

nemen en landen te helpen ontwikkelen om 

hun nationale hulpbronnen beter te 

benutten; 

153. vraagt de Commissie innovatieve 

financiële mechanismen te ontwikkelen om 

fiscale hervormingen door te voeren en de 

strijd tegen corruptie, illegale geldstromen 

en belastingontduiking te versterken; 

spoort in dit verband aan publiek-private 

partnerschappen en het combineren van 

subsidies en leningen in overweging te 

nemen en landen te helpen ontwikkelen om 

hun nationale hulpbronnen beter te 

benutten; wijst op de vraag naar een 

internationale belasting op financiële 

transacties, die als aanvullende 

financieringsbron voor ontwikkeling kan 

dienen, en herinnert de EU-lidstaten 

eraan dat zij reeds zijn overeengekomen 

op nationaal niveau een heffing op 

financiële transacties in te voeren en een 

deel van de inkomsten te besteden aan de 

financiering van mondiale collectieve 

goederen, waaronder ontwikkeling; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/2 

Amendement  2 

Pier Antonio Panzeri 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

2014/2216(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 183 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

183. betreurt het dramatisch aantal 

personen dat de dood heeft gevonden op de 

Middellandse Zee, dat volgens het verslag 

"Fatale reizen" van de Internationale 

Organisatie voor Migratie in 2013 naar 

schatting 3000 bedroeg – dit maakt deze 

zee de dodelijkste regio voor illegale 

migratie ter wereld; is uiterst bezorgd over 

de verslagen over 

mensenrechtenschendingen van migranten 

en asielzoekers op weg naar de EU; roept 

de EU en de lidstaten op om samen te 

werken met de VN, regionale 

mechanismen, overheden en ngo's om deze 

kwesties aan te pakken; benadrukt dat op 

EU-niveau sterkere beleidslijnen moeten 

worden ontwikkeld, die blijk geven van 

een grotere solidariteit en samenhang, om 

dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU een 

gemeenschappelijk asielstelsel in te 

voeren en te zorgen voor doeltreffende 

gemeenschappelijke normen op het gebied 

van opvangprocedures in de hele EU, 

teneinde niet-begeleide minderjarigen en 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

183. betreurt het dramatisch aantal 

personen dat de dood heeft gevonden op de 

Middellandse Zee, dat volgens het verslag 

"Fatale reizen" van de Internationale 

Organisatie voor Migratie in 2013 naar 

schatting 3000 bedroeg – dit maakt deze 

zee de dodelijkste regio voor illegale 

migratie ter wereld; is uiterst bezorgd over 

de verslagen over 

mensenrechtenschendingen van migranten 

en asielzoekers op weg naar de EU; roept 

de EU en de lidstaten op om samen te 

werken met de VN, regionale 

mechanismen, overheden en ngo's om deze 

kwesties aan te pakken; benadrukt dat op 

EU-niveau sterkere beleidslijnen moeten 

worden ontwikkeld, die blijk geven van 

een grotere solidariteit en samenhang, om 

dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

niet-begeleide minderjarigen en de 

zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 
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VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie, Binnenlandse Zaken 

en Burgerschap, en de EDEO uit onder de 

lidstaten samenwerking en billijke 

verdeling van de verantwoordelijkheden te 

bevorderen, onder andere door 

vluchtelingen op te vangen en te 

hervestigen en bij te dragen aan zoek- en 

reddingsdiensten om migranten bij te staan 

in noodsituaties op zee wanneer ze de kust 

van de EU proberen te bereiken; herinnert 

er in dit verband aan dat het nodig is het 

beginsel van non-refoulement in Europese 

en internationale wateren na te leven, zoals 

is bevestigd door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens; herinnert aan het 

engagement van de Commissie om gepaste 

legale migratiekanalen te ontwikkelen; 

roept de lidstaten op om daartoe het 

onlangs goedgekeurde gemeenschappelijke 

asielpakket en de gemeenschappelijke 

migratiewetgeving van de EU volledig ten 

uitvoer te leggen; roept de lidstaten op om 

deel te nemen aan 

hervestigingsprogramma's en de 

ontwikkeling van regionale 

beschermingsprogramma's in de zwaarst 

getroffen gebieden op te schroeven; 

benadrukt dat de dieperliggende oorzaken 

van illegale migratie moeten worden 

aangepakt; moedigt de EDEO en de 

lidstaten aan om landen van oorsprong, 

doorreislanden of landen van bestemming 

voor mensenhandel of mensensmokkel 

nauwlettend in de gaten te houden; vraagt 

de VV/HV en de lidstaten de externe 

dimensie van de Unie verder te versterken, 

samen te werken met landen van oorsprong 

en doorreislanden, met inbegrip van 

partnerlanden van de EU, in het bijzonder 

in het Middellandse Zeegebied, en deze 

bezorgdheden tijdens politieke dialogen 

met de betrokken landen en in openbare 

verklaringen systematisch ter sprake te 

brengen en de samenwerking met deze 

landen tot het hoogste niveau op te voeren 

om de netwerken voor migrantensmokkel 

te ontmantelen en illegale maffiabendes die 

belast is met Migratie, Binnenlandse Zaken 

en Burgerschap, en de EDEO uit onder de 

lidstaten samenwerking en billijke 

verdeling van de verantwoordelijkheden te 

bevorderen, onder andere door 

vluchtelingen op te vangen en te 

hervestigen en bij te dragen aan zoek- en 

reddingsdiensten om migranten bij te staan 

in noodsituaties op zee wanneer ze de kust 

van de EU proberen te bereiken; herinnert 

er in dit verband aan dat het nodig is het 

beginsel van non-refoulement in Europese 

en internationale wateren na te leven, zoals 

is bevestigd door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens; herinnert aan het 

engagement van de Commissie om gepaste 

legale migratiekanalen te ontwikkelen; 

roept de lidstaten op om daartoe het 

onlangs goedgekeurde gemeenschappelijke 

asielpakket en de gemeenschappelijke 

migratiewetgeving van de EU volledig ten 

uitvoer te leggen en vraagt met het oog 

hierop om de tenuitvoerlegging van het 

crisismechanisme waarin is voorzien in 

artikel 33 van de Dublin-verordening, met 

daarin begrepen een duidelijk bepaald 

minimumcontingent per lidstaat, om te 

komen tot een functionerend 

crisismechanisme voor herverdeling, 

teneinde de druk te verlichten op de meest 

getroffen lidstaten, waar het 

minimumquota duidelijk is overschreden; 

roept de lidstaten op om deel te nemen aan 

hervestigingsprogramma's en de 

ontwikkeling van regionale 

beschermingsprogramma's in de zwaarst 

getroffen gebieden op te schroeven; 

benadrukt dat de dieperliggende oorzaken 

van illegale migratie moeten worden 

aangepakt; moedigt de EDEO en de 

lidstaten aan om landen van oorsprong, 

doorreislanden of landen van bestemming 

voor mensenhandel of mensensmokkel 

nauwlettend in de gaten te houden; vraagt 

de VV/HV en de lidstaten de externe 

dimensie van de Unie verder te versterken, 

samen te werken met landen van oorsprong 

en doorreislanden, met inbegrip van 
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munt slaan uit mensenhandel en 

mensensmokkel te bestrijden; 

partnerlanden van de EU, in het bijzonder 

in het Middellandse Zeegebied, en deze 

bezorgdheden tijdens politieke dialogen 

met de betrokken landen en in openbare 

verklaringen systematisch ter sprake te 

brengen en de samenwerking met deze 

landen tot het hoogste niveau op te voeren 

om de netwerken voor migrantensmokkel 

te ontmantelen en illegale maffiabendes die 

munt slaan uit mensenhandel en 

mensensmokkel te bestrijden; 

Or. en 


