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2.9.2015 A8-0230/2015 

Amendement  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 46 bis. veroordeelt elke vorm van geweld 

en discriminatie op het grondgebied van 

de EU en maakt zich zorgen over de 

toename van het aantal van dergelijke 

incidenten; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om specifieke 

beleidstoezeggingen te doen inzake de 

bestrijding van elke vorm van racisme, 

waaronder antisemitisme, islamofobie, 

afrofobie en zigeunerhaat; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/5 

Amendement  5 

Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 116 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

116. betreurt het herhaalde en tragische 

verlies van mensenlevens op de 

Middellandse Zee en de rol die wordt 

gespeeld door mensensmokkelaars en -

handelaars, die migranten hun 

grondrechten ontzeggen; wijst erop dat de 

EU en de lidstaten meer moeten 

ondernemen om bijkomende tragedies op 

zee te voorkomen; verzoekt de EU en haar 

lidstaten solidariteit en eerbiediging van de 

grondrechten van migranten en 

asielzoekers centraal te plaatsen in het EU-

migratiebeleid, waarbij het met name  

– het feit benadrukt dat de grondrechten 

moeten worden gemainstreamd in alle 

aspecten van het EU-migratiebeleid en dat 

een grondige evaluatie moet worden 

uitgevoerd van de impact van de 

maatregelen en mechanismen op het gebied 

van migratie, asiel en grensbeheer op de 

grondrechten van de migranten; de 

lidstaten met name verzoekt de rechten te 

eerbiedigen van kwetsbare migranten;  

- het feit onderstreept dat de EU moet 

zorgen voor een holistische aanpak, die de 

coherentie van de interne en de externe 

beleidsmaatregelen van de EU zal 

versterken; erop aandringt om de 

116. veroordeelt het feit dat grote 

aantallen asielzoekers en migranten die 

Europa proberen te bereiken op de 

Middellandse Zee het leven verliezen en de 

rol die wordt gespeeld door 

mensensmokkelaars en -handelaars, die 

migranten hun grondrechten ontzeggen; 

wijst erop dat de EU en de lidstaten snel en 

doeltreffend moeten optreden om 

bijkomende tragedies op zee te voorkomen; 

verzoekt de EU en haar lidstaten 

solidariteit en eerbiediging van de 

grondrechten van migranten en 

asielzoekers centraal te plaatsen in het EU-

migratiebeleid, waarbij het met name 

– het feit benadrukt dat de grondrechten 

moeten worden gemainstreamd in alle 

aspecten van het EU-migratiebeleid en dat 

een grondige evaluatie moet worden 

uitgevoerd van de impact van de 

maatregelen en mechanismen op het gebied 

van migratie, asiel en grensbeheer op de 

grondrechten van de migranten; de 

lidstaten met name verzoekt de rechten te 

eerbiedigen van kwetsbare migranten;  

- het feit onderstreept dat de EU moet 

zorgen voor een holistische aanpak, die de 

coherentie van de interne en de externe 

beleidsmaatregelen van de EU zal 
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eerbiediging van de rechten van migranten 

in elke bilaterale of multilaterale 

samenwerkingsovereenkomst met niet-EU-

landen centraal te stellen, met inbegrip van 

overnameovereenkomsten, 

mobiliteitspartnerschappen en 

overeenkomsten inzake technische 

bijstand;  

- de lidstaten herinnert aan hun 

internationale verplichting om hulp te 

bieden aan personen die op zee in nood 

verkeren;  

- bij de lidstaten aandringt op wijziging of 

herziening van alle wetgeving die personen 

die hulp verlenen aan migranten in nood op 

zee strafbaar stelt; 

- het grondrecht onderstreept om asiel te 

zoeken; de EU en de lidstaten ertoe 

aanmoedigt nieuwe, veilige en wettelijke 

mogelijkheden en kanalen open te stellen 

voor asielzoekers die de Europese Unie in 

willen en hiervoor voldoende middelen uit 

te trekken, om de aan pogingen tot illegale 

binnenkomst inherente risico's te 

verminderen en de netwerken van 

mensensmokkel en mensenhandel te 

bestrijden die profiteren van het in gevaar 

brengen van het leven van migranten en 

van hun seksuele uitbuiting en hun 

uitbuiting op het gebied van arbeid;  

- alle lidstaten verzoekt deel te nemen aan 

EU-hervestigingsprogramma's en het 

gebruik aanmoedigt van humanitaire visa;  

- er bij de lidstaten op aandringt 

behoorlijke onthaalvoorwaarden te 

garanderen overeenkomstig de bestaande 

grondrechten en asielwetgeving, met 

bijzondere aandacht voor kwetsbare 

groepen en voor het verminderen van het 

risico van sociale uitsluiting van 

asielzoekers; de Commissie verzoekt de 

tenuitvoerlegging van het 

Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem 

versterken; erop aandringt om de 

eerbiediging van de rechten van migranten 

in elke bilaterale of multilaterale 

samenwerkingsovereenkomst met niet-EU-

landen centraal te stellen, met inbegrip van 

overnameovereenkomsten, 

mobiliteitspartnerschappen en 

overeenkomsten inzake technische 

bijstand;  

- de lidstaten herinnert aan hun 

internationale verplichting om hulp te 

bieden aan personen die op zee in nood 

verkeren;  

- bij de lidstaten aandringt op wijziging of 

herziening van alle wetgeving die personen 

die hulp verlenen aan migranten in nood op 

zee strafbaar stelt; 

- het grondrecht onderstreept om asiel te 

zoeken; de EU en de lidstaten ertoe 

aanmoedigt nieuwe, veilige en wettelijke 

mogelijkheden en kanalen open te stellen 

voor asielzoekers die de Europese Unie in 

willen en hiervoor voldoende middelen uit 

te trekken, om de aan pogingen tot illegale 

binnenkomst inherente risico's te 

verminderen en de netwerken van 

mensensmokkel en mensenhandel te 

bestrijden die profiteren van het in gevaar 

brengen van het leven van migranten en 

van hun seksuele uitbuiting en hun 

uitbuiting op het gebied van arbeid;  

- alle lidstaten verzoekt deel te nemen aan 

EU-hervestigingsprogramma's en het 

gebruik aanmoedigt van humanitaire visa;  

- er bij de lidstaten op aandringt 

behoorlijke onthaalvoorwaarden te 

garanderen overeenkomstig de bestaande 

grondrechten en asielwetgeving, met 

bijzondere aandacht voor kwetsbare 

groepen en voor het verminderen van het 

risico van sociale uitsluiting van 

asielzoekers; de Commissie verzoekt de 

tenuitvoerlegging van het 
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(GEAS), met name Richtlijn 2013/32/EU, 

te controleren, met bijzondere aandacht 

voor asielzoekers die behoefte hebben aan 

bijzondere procedurele waarborgen; 

- de invoering vraagt van een effectief en 

geharmoniseerd EU-asielstelsel, voor een 

billijke verdeling van de asielzoekers over 

de lidstaten; 

- de gemelde incidenten van gewelddadige 

terugdringoperaties aan de EU-grenzen 

betreurt; de lidstaten herinnert aan hun 

verplichting het principe van non-

refoulement, dat is erkend in het Verdrag 

van Genève en door het EHRM, en het 

verbod op collectieve uitzettingen 

overeenkomstig artikel 19 van het 

Handvest van de grondrechten te 

eerbiedigen; de Commissie, haar 

agentschappen en de lidstaten verzoekt de 

naleving van deze en andere internationale 

en EU-verplichtingen te garanderen;  

Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem 

(GEAS), met name Richtlijn 2013/32/EU, 

te controleren, met bijzondere aandacht 

voor asielzoekers die behoefte hebben aan 

bijzondere procedurele waarborgen; 

- de invoering vraagt van een effectief en 

geharmoniseerd EU-asielstelsel, voor een 

billijke verdeling van de asielzoekers over 

de lidstaten; 

- de gemelde incidenten van gewelddadige 

terugdringoperaties aan de EU-grenzen 

betreurt; de lidstaten herinnert aan hun 

verplichting het principe van non-

refoulement, dat is erkend in het Verdrag 

van Genève en door het EHRM, en het 

verbod op collectieve uitzettingen 

overeenkomstig artikel 19 van het 

Handvest van de grondrechten te 

eerbiedigen; de Commissie, haar 

agentschappen en de lidstaten verzoekt de 

naleving van deze en andere internationale 

en EU-verplichtingen te garanderen;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/6 

Amendement  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 116 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 116 bis. veroordeelt met klem het 

onvermogen van de EU en haar lidstaten 

om tot een politiek akkoord te komen en 

een antwoord op de crisis te formuleren 

dat recht doet aan de waarden en de 

beginselen van de rechtsstaat, aan de 

democratie en aan de eerbiediging en de 

bevordering van de mensenrechten, 

teneinde een eind te maken aan de 

tragische realiteit waar de migranten, de 

vluchtelingen en de asielzoekers nu reeds 

vele jaren mee worden geconfronteerd, en 

veroordeelt met evenveel klem hun 

politieke antwoord, dat bestaat uit een 

steeds meer op veiligheid en repressie 

gericht Europees en nationaal 

migratiebeleid, inclusief de voorwaarden 

waaronder wordt opgevangen en asiel 

wordt toegekend, hetgeen wordt 

geïllustreerd door de bouw van muren en 

het aanbrengen van rollen prikkeldraad 

en het feit dat geen legale kanalen voor de 

toegang tot de EU worden gecreëerd, wat 

erin resulteert dat talrijke asielzoekers en 

migranten zich verplicht zien steeds 

gevaarlijker routes te kiezen, waarbij ze 

hun leven in de waagschaal stellen, en 

zich over te leveren aan 

mensensmokkelaars en -handelaars; 
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Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/7 

Amendement  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 116 ter (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 116 ter. verzoekt om beëindiging van de 

onderhandelingen over elk soort akkoord 

met derde landen die geen garanties 

bieden betreffende de bescherming van 

vluchtelingen en de eerbiediging van de 

grondrechten, zoals Eritrea, Soedan, 

Somalië, Ethiopië en Egypte, waar 

vluchtelingen vandaan komen, en om 

opschorting van het proces van Khartoem 

en het proces van Rabat; dringt daarnaast 

aan op stopzetting van elke financiële 

hulp aan de regimes in Egypte en Eritrea 

naar aanleiding van de rapporten van de 

VN en ngo's over de 

mensenrechtenschendingen in die landen;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/8 

Amendement  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 116 quater (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 116 quater. verzoekt de EU en de lidstaten 

de noodzakelijke wetgeving vast te stellen 

voor de toepassing van het 

solidariteitsbeginsel zoals bedoeld in 

artikel 80 VWEU; 

Or. fr 



 

AM\1071414NL.doc  PE565.784v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

2.9.2015 A8-0230/9 

Amendement  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 117 bis (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 117 bis. roept ertoe op de huidige 

overnameovereenkomsten, alsook de 

onderhandelingen over nieuwe 

overnameovereenkomsten, op te schorten 

totdat de evaluatie ervan is voltooid; 

verzoekt de Commissie concreet gevolg te 

geven aan haar kritische verslag van 2011 

over overnameovereenkomsten en 

overnamemaatregelen met derde landen; 

veroordeelt het feit dat de sluiting van 

visumliberaliseringsovereenkomsten of 

partnerschappen met derde landen steeds 

vaker afhankelijk wordt gemaakt van de 

sluiting van overnameovereenkomsten; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/10 

Amendement  10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, ,Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 135 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

135. betreurt de manier waarop de 

financiële, economische en 

overheidsschuldcrisis, samen met de 

opgelegde budgettaire beperkingen, een 

negatief effect heeft op de economische, 

civiele, sociale en culturele rechten, vaak 

met als gevolg toenemende werkloosheid, 

armoede en onzekere arbeids- en 

levensomstandigheden, alsmede 

uitsluiting en isolement, met name in de 

lidstaten waar economische 

aanpassingsprogramma's zijn 

goedgekeurd, en onderstreept het feit dat 

er in een recente nota van Eurostat op is 

gewezen dat een op vier Europeanen 

tegenwoordig het risico loopt van armoede 

en uitsluiting; 

135. veroordeelt de in reactie op de 

financieel-economische crisis vastgestelde 

en ten uitvoer gelegde 

bezuinigingsmaatregelen en onderstreept 

dat deze geleid hebben tot schending en 

uitholling van de grondrechten en van de 

economische, sociale en culturele rechten, 

met name het recht op werk, op 

gezondheid, op sociale bescherming, op 

scholing, op huisvesting, en van de sociale 

wetgeving, in concreto de 

arbeidswetgeving, enz., alsook tot lagere 

salarissen en pensioenen, tot meer 

ongelijkheid, meer armoede, meer 

onzekerheid, atypische vormen van 

arbeid, tot uitsluiting en isolement, die 

onaanvaardbaar grote vormen aannemen 

in de landen die aan de trojka, de 

memoranda van de EU en/of de 

economische aanpassingsprogramma's 

zijn onderworpen; onderstreept dat, zoals 

blijkt uit een recente publicatie van 

Eurostat, een op de vier Europese burgers 

op dit moment wordt bedreigd met 

armoede en uitsluiting; brengt in 

herinnering dat vooral kinderen, vrouwen 

en ouderen in zeer behoeftige 

omstandigheden zijn komen te verkeren 

en dat dit in talloze gevallen heeft geleid 

tot beroving of schending van de 
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fundamentele vrijheden en grondrechten;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/11 

Amendement  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, ,Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 135 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 135 bis. veroordeelt met klem de 

ongekende uitholling van de economische 

en de sociale rechten, met name in de 

landen in de periferie van de Unie, en de 

vaststelling en de autoritaire 

tenuitvoerlegging van 

bezuiningingsmaatregelen, die de 

universele toegang tot rechten op de 

helling zetten en bepaalde groepen 

personen, in het bijzonder migranten en 

asielzoekers, de facto of de jure de 

toegang tot een aantal grondrechten 

ontzeggen; onderstreept dat deze situatie 

de fundamenten van onze samenlevingen 

en de democratie steeds verder 

ondermijnt; veroordeelt de uitlatingen van 

politici die tot doel hebben de kwetsbare 

bevolkingsgroepen, en in het bijzonder de 

migranten, tot zondebok te maken; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/12 

Amendement  12 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka 

Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 137 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

137. benadrukt het feit dat de EU-

instellingen, alsmede de lidstaten die 

structurele hervormingen van hun sociale 

en economische stelsels ten uitvoer leggen, 

steeds verplicht zijn het Handvest na te 

leven en hun internationale verplichtingen 

na te komen en dus aansprakelijk kunnen 

worden gesteld voor de genomen besluiten; 

herhaalt zijn oproep om de economische 

aanpassingsprogramma's af te stemmen 

op de in artikel 151 VWEU aangegeven 

doelstellingen van de Unie, met inbegrip 

van de bevordering van de 

werkgelegenheid en de verbetering van de 

levensomstandigheden en de 

arbeidsvoorwaarden; herhaalt dat volledige 

democratische controle moet worden 

gegarandeerd, via de effectieve 

betrokkenheid van de parlementen, op de 

door de EU-instellingen en de lidstaten als 

reactie op de crisis genomen maatregelen;  

137. benadrukt het feit dat de EU-

instellingen, alsmede de lidstaten die 

structurele hervormingen van hun sociale 

en economische stelsels ten uitvoer leggen, 

steeds verplicht zijn het Handvest na te 

leven en hun internationale verplichtingen 

na te komen en dus aansprakelijk kunnen 

worden gesteld voor de genomen besluiten 

en de sociaal-economische gevolgen 

daarvan; herhaalt zijn oproep om 

programma's vast te stellen en 

maatregelen te nemen die bijdragen aan 

het verwezenlijken van de in artikel 151 

VWEU aangegeven doelstellingen van de 

Unie, met inbegrip van de bevordering van 

de werkgelegenheid en de verbetering van 

de levensomstandigheden en de 

arbeidsvoorwaarden; herhaalt dat volledige 

democratische controle moet worden 

gegarandeerd, via de effectieve 

betrokkenheid van de parlementen, op de 

door de EU-instellingen en de lidstaten als 

reactie op de crisis genomen maatregelen;  

Or. fr 

 

 


