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4.3.2015 A8-0023/8 

Amendement  8 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

namens de GUE/NGL-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 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. legt de nadruk op het 

onvervreemdbare zelfbeschikkingsrecht 

van volkeren, zonder inmenging van 

buitenaf in het politieke, economische en 

sociale leven van derde landen; 

waarschuwt de Unie en haar lidstaten 

nogmaals tegen elke vorm van 

instrumentalisering van 

mensenrechtenkwesties, hetgeen haar 

eigen geloofwaardigheid in het gedrang 

zou brengen; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/9 

Amendement  9 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

namens de GUE/NGL-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 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. erkent dat de huidige systeemcrisis 

drastische sociale gevolgen heeft voor de 

bevolking in de Europese Unie en 

daarbuiten; stelt vast dat de verschillende 

bezuinigingsprogramma's die door de 

Europese Unie en andere internationale 

instellingen, zoals het IMF, zijn 

goedgekeurd, hebben geleid tot aantasting 

van met name de burgerlijke vrijheden en 

de sociale en democratische rechten 

alsook tot een aanzienlijke verslechtering 

van de levensomstandigheden, met name 

van de meest kwetsbare en zwakste 

personen; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/10 

Amendement  10 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

namens de GUE/NGL-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 106 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

106. verzoekt de Commissie en de EDEO 

sterke initiatieven te nemen om ervoor te 

zorgen dat slachtoffers van 

mensenrechtenschendingen die verband 

houden met bedrijfsactiviteiten buiten de 

EU, een betere toegang tot de rechter 

hebben; benadrukt evenzeer dat er behoefte 

is aan doeltreffende corrigerende 

maatregelen om ondernemingen te 

bestraffen wegens schendingen van de 

mensenrechten en om de slachtoffers van 

dergelijke schendingen schadeloos te 

stellen; 

106. verzoekt de Commissie en de EDEO 

sterke initiatieven te nemen om ervoor te 

zorgen dat slachtoffers van 

mensenrechtenschendingen die verband 

houden met bedrijfsactiviteiten buiten de 

EU, een betere toegang tot de rechter 

hebben, vooral met betrekking tot 

milieuovertredingen, landroof en de 

winning van natuurlijke hulpbronnen; 

benadrukt evenzeer dat er behoefte is aan 

doeltreffende corrigerende maatregelen om 

ondernemingen te bestraffen wegens 

schendingen van de mensenrechten en om 

de slachtoffers van dergelijke schendingen 

schadeloos te stellen; verzoekt de Europese 

Commissie maatregelen op te leggen aan 

Europese ondernemingen die de 

slachtoffers van ongelukken waarvoor zij 

rechtstreeks of onrechtstreeks 

aansprakelijk zijn, niet terdege 

schadeloosstellen; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/11 

Amendement  11 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

namens de GUE/NGL-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 117 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

117. uit zijn bezorgdheid over de 

proliferatie en verspreiding van monitor-, 

surveillance-, censurerings- en 

filtertechnologieën, die een steeds grotere 

bedreiging vormen voor mensenrechten- en 

democratieactivisten in autocratische 

landen waarover in democratische landen 

ook vragen in verband met privacyrechten 

gesteld worden, zelfs wanneer ze worden 

gebruikt onder het mom van legitieme 

doeleinden, zoals terrorismebestrijding, 

staatsveiligheid of ordehandhaving; 

117. uit zijn bezorgdheid over de 

proliferatie en verspreiding van monitor-, 

surveillance-, censurerings- en 

filtertechnologieën, die een steeds grotere 

bedreiging vormen voor mensenrechten- en 

democratieactivisten in autocratische 

landen waarover in democratische landen 

ook vragen in verband met privacyrechten 

gesteld worden, zelfs wanneer ze worden 

gebruikt onder het mom van legitieme 

doeleinden, zoals terrorismebestrijding, 

staatsveiligheid of ordehandhaving; stelt 

vast dat dit beleid leidt tot een toenemende 

onderdrukking van 

mensenrechtenactivisten, journalisten en 

actoren van het maatschappelijk 

middenveld in het algemeen omdat steeds 

meer burgers worden gevolgd, zonder dat 

de doeltreffendheid van dit beleid is 

aangetoond; betreurt de PNR-

overeenkomsten van de Europese Unie 

met derde landen, omdat deze niet 

overeenstemmen met de EU-wetgeving op 

het vlak van de bescherming van 

persoonsgegevens; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/12 

Amendement  12 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

namens de GUE/NGL-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 117 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 117 bis. is van mening dat het klimaat van 

straffeloosheid ten aanzien van het CIA-

programma ertoe heeft geleid dat de 

grondrechten verder konden worden 

geschonden in het antiterreurbeleid van 

de EU en de VS, zoals later bleek uit de 

grootschalige spionageactiviteiten van het 

toezichtprogramma van het Amerikaanse 

NSA; eist de onmiddellijke opschorting 

van de onderhandelingen over een trans-

Atlantische partnerschapsovereenkomst 

voor handel en investeringen met dit land 

alsook van alle 

samenwerkingsovereenkomsten met de VS 

op het gebied van terreurbestrijding 

zolang geldt dat de rechten van de 

Europese burgers niet gewaarborgd 

zullen zijn; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/13 

Amendement  13 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

namens de GUE/NGL-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 135 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 135 bis. is van mening dat het geweld 

tegen vrouwen ook psychologisch is, in de 

zin van op dominantie gebaseerde 

verhoudingen in de samenleving en de 

verspreiding van voor vrouwen 

vernederende beelden; benadrukt dat de 

rol van de Commissie en de lidstaten op 

dit gebied, zowel binnen als buiten de 

Europese Unie, gericht moet zijn op de 

bestrijding van geweld tegen vrouwen in 

al zijn vormen – fysiek, psychologisch, 

sociaal en economisch –, maar ook op de 

bevordering van een genderneutrale 

opvoeding van jongens en meisjes vanaf 

hun prilste jeugd, en ook aan de strijd 

tegen genderstereotypen; 

Or. fr 



 

AM\1052780NL.doc  PE550.017v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

4.3.2015 A8-0023/14 

Amendement  14 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

namens de GUE/NGL-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 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 183 bis. spreekt zijn ernstige veroordeling 

uit over het onvermogen van de Europese 

Unie, de lidstaten en hun partnerlanden 

om het recht op asiel en op redding ter zee 

te waarborgen; is gekant tegen de 

overnameovereenkomsten, met name 

omdat de sluiting hiervan een voorwaarde 

vormt voor de sluiting van andere 

overeenkomsten met derde landen, 

inclusief ontwikkelingsovereenkomsten; is 

van mening dat dit migratiebeleid een 

graadmeter is voor de vooroordelen ten 

aanzien van de bevolking van zuidelijke 

landen; vraagt om een 

visumliberaliseringsbeleid ten aanzien 

van onderdanen van zuidelijke landen, in 

het bijzonder van de landen die zich in 

een democratisch overgangsproces 

bevinden, zoals Tunesië, en om de 

invoering van regels voor de hervestiging 

van deze mensen in alle lidstaten; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/15 

Amendement  15 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

namens de GUE/NGL-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 193 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 193 bis. verzoekt de Unie en haar lidstaten 

om van de millenniumdoelstellingen voor 

ontwikkeling de topprioriteit zowel van 

hun intern beleid als van hun 

betrekkingen met derde landen te maken; 

benadrukt dat deze doelstellingen, met 

name met betrekking tot de uitbanning 

van armoede en de gelijke toegang tot 

onderwijs voor iedereen ongeacht het 

geslacht, alleen verwezenlijkt kunnen 

worden door de invoering en versterking 

van voor iedereen toegankelijke openbare 

diensten; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/16 

Amendement  16 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

namens de GUE/NGL-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 (nieuw) 

 

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 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

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 mensenrechtenschendingen van 

migranten en asielzoekers op weg naar de 

EU; verzoekt de Unie en haar lidstaten 

eindelijk de nodige maatregelen te nemen 

om hulp te bieden aan de migranten die in 

nood verkeren op zee en een einde te 

maken aan het bloedbad; herinnert de 

Unie en haar lidstaten aan hun 

internationale verplichtingen op het 

gebied van opsporing en redding op zee; 

onderstreept in dit verband dat het nodig 

is het beginsel van non-refoulement in 

Europese en internationale wateren na te 

leven, zoals is bevestigd door het EHRM; 

herinnnert aan de toezegging van de 

Commissie om een echte algemene 

Europese aanpak van migratie vast te 

stellen, door voorstellen te doen voor de 

ontwikkeling van zekere en legale 

middelen voor de verkrijging van 

bescherming in Europa; benadrukt het 

feit dat het belangrijk is zo spoedig 

mogelijk humanitaire visa in te stellen en 
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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 

munt slaan uit mensenhandel en 

nieuwe vormen te ontwikkelen van legale 

migratie, om ervoor te zorgen dat mensen 

niet langer verplicht zijn hun leven op het 

spel te zetten om Europa te bereiken; 

benadrukt dat op het niveau van de Unie 

en van de lidstaten beleidsmaatregelen 

moeten worden genomen die blijk geven 

van meer solidariteit; roept de lidstaten op 

om daartoe het onlangs goedgekeurde 

gemeenschappelijke asielpakket en de 

gemeenschappelijke migratiewetgeving 

van de EU volledig ten uitvoer te leggen; 

verzoekt de Commissie de lidstaten ertoe 

aan te moedigen actiever mee te werken 

aan de hervestigingsprogramma's; verzet 

zich er krachtig tegen dat de strijd  tegen 

mensenhandel of mensensmokkel als 

munt tussen de Unie, de lidstaten en derde 

landen; herinnert eraan dat deze 

samenwerking niet ten koste mag gaan 

van het effectieve recht van mannen, 

vrouwen en kinderen om bescherming te 

zoeken in de Unie en niet mag bijdragen 

tot een toename van de schendingen van 

de fundamentele rechten van migranten 

en asielzoekers; spreekt in verband 

hiermee zijn grote bezorgdheid uit over de 

versterking van de samenwerking met 

derde landen, met name de landen in de 

Hoorn van Afrika , in het kader van het 

proces de Khartoem; 
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mensensmokkel te bestrijden; 

Or. fr 


