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20.11.2020 A9-0226/13

Amendement 13
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0226/2020
Clare Daly
Situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019
(2019/2199(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten om een 
dynamische, onafhankelijke, pluriforme en 
vrije mediasector te beschermen en te 
ontwikkelen; veroordeelt in dat verband 
alle maatregelen om kritische media het 
zwijgen op te leggen en persvrijheid en 
pluriformiteit van de pers te ondermijnen, 
waaronder via geraffineerde praktijken die 
in de regel niet leiden tot klachten bij het 
Platform voor de bescherming van de 
journalistiek en de veiligheid van 
journalisten van de Raad van Europa; uit 
zijn bezorgdheid over de oprichting van 
door de overheid gecontroleerde organen 
die grote delen van het medialandschap 
van een land beheren en over de kaping 
van publieke media voor het dienen van 
partijbelangen; herinnert eraan dat 
wanneer media-eigendom sterk 
geconcentreerd blijft, ongeacht of het om 
de overheid gaat dan wel om een 
privépersoon, dit een aanzienlijk risico 
vormt voor de diversiteit van de informatie 
en de standpunten die in de media-inhoud 
aan bod komen; herinnert eraan dat 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
met inbegrip van de vrijheid van artistieke 
expressie, en mediavrijheid van 
fundamenteel belang zijn voor de 
democratie en de rechtsstaat en dringt er bij 
de lidstaten op aan de onafhankelijkheid 
van hun media-autoriteiten te waarborgen; 
herinnert eraan dat het recht om informatie 

15. verzoekt om een dynamische, 
onafhankelijke, pluriforme en vrije 
mediasector; veroordeelt in dat verband 
alle maatregelen om kritische media het 
zwijgen op te leggen en persvrijheid en 
pluriformiteit van de pers te ondermijnen, 
waaronder via geraffineerde praktijken 
zoals het misbruik van nepnieuws of 
haatzaaiende uitlatingen voor politieke 
doeleinden; herinnert eraan dat vrijheid 
van meningsuiting en informatie, met 
inbegrip van de vrijheid van artistieke 
expressie, en mediavrijheid van 
fundamenteel belang zijn voor de 
democratie en de rechtsstaat en dringt er bij 
de lidstaten op aan de onafhankelijkheid 
van hun media-autoriteiten te waarborgen; 
herinnert eraan dat het recht om informatie 
en ideeën te verzamelen, te ontvangen en te 
verstrekken, mondeling, schriftelijk of in 
gedrukte vorm, in de vorm van kunst of via 
elke andere media, een onderdeel is van de 
vrijheid van expressie54;

_______________________
54 Arrest van het EHRM van 24 mei 1988 
in de zaak Müller e.a. tegen Zwitserland, 
paragrafen 27 en 33; Arrest van het EHRM 
van 8 juli 1999 in de zaak Karatas tegen 
Turkije; Arrest van het EHRM van 22 
oktober 2007 in de zaak Lindon, 
Otchakovsky-Laurens en July tegen 
Frankrijk.
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en ideeën te verzamelen, te ontvangen en te 
verstrekken, mondeling, schriftelijk of in 
gedrukte vorm, in de vorm van kunst of via 
elke andere media, een onderdeel is van de 
vrijheid van artistieke expressie54;

_______________________
54 Arrest van het EHRM van 24 mei 1988 
in de zaak Müller e.a. tegen Zwitserland, 
paragrafen 27 en 33; Arrest van het EHRM 
van 8 juli 1999 in de zaak Karatas tegen 
Turkije; Arrest van het EHRM van 22 
oktober 2007 in de zaak Lindon, 
Otchakovsky-Laurens en July tegen 
Frankrijk.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/14

Amendement 14
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0226/2020
Clare Daly
Situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019
(2019/2199(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. herinnert aan het beginsel van 
individuele strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid voor ernstige 
strafbare feiten; spreekt in dit verband 
zijn solidariteit uit met de meerderheid 
van de zich aan de wet houdende 
veiligheidsdiensten, die de fundamentele 
taak verrichten de openbare veiligheid te 
handhaven, meestal in een zeer vijandige 
omgeving;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/15

Amendement 15
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0226/2020
Clare Daly
Situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019
(2019/2199(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. erkent de ernstige problemen die 
binnen overwegend eurosceptische 
gemeenschappen kunnen ontstaan, met 
name in verband met gewelddadige 
politieke opvattingen, en dringt er bij de 
EU en de lidstaten op aan de actieve 
deelname van EU-burgers aan 
EU-aangelegenheden aan te moedigen, in 
het bijzonder onder jongeren, zodat zij 
hun mening kunnen uiten langs 
democratische kanalen;

25. erkent de dynamische 
democratische bijdrage van 
oppositiepartijen aan het bevorderen van 
het openbaar debat; dringt er bij de 
lidstaten op aan de actieve deelname van 
burgers aan alle openbare 
aangelegenheden aan te moedigen;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/16

Amendement 16
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0226/2020
Clare Daly
Situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019
(2019/2199(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. veroordeelt de talrijke 
islamistische aanvallen in de Europese 
Unie sinds 2000, waarbij 521 mensen om 
het leven zijn gekomen en duizenden 
mensen gewond zijn geraakt;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/17

Amendement 17
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0226/2020
Clare Daly
Situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019
(2019/2199(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. benadrukt dat ngo’s en personen 
die illegale immigranten helpen de 
Europese grenzen over te steken, een 
grote verantwoordelijkheid dragen voor 
de islamistische aanvallen en voor het 
door sommige illegale immigranten 
gepleegde geweld dat de burgers van de 
lidstaten dagelijks ondervinden;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/18

Amendement 18
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0226/2020
Clare Daly
Situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019
(2019/2199(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbeveling van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa 
van juni 2019 getiteld “Lives saved. 
Rights protected. Bridging the protection 
gap for refugees and migrants in the 
Mediterranean”; herhaalt dat veilige en 
legale routes voor migratie de beste 
manier zijn om te voorkomen dat levens 
verloren gaan; dringt er bij de lidstaten op 
aan de hervestigingsmaatregelen te 
intensiveren, humanitaire corridors naar 
de EU in te voeren en de mogelijkheid in 
te voeren om humanitaire visa voor 
asielzoekers aan te vragen;

31. benadrukt dat ngo’s die als 
pendeldienst fungeren in het 
Middellandse Zeegebied een factor 
kunnen zijn die mensen ertoe aanzet hun 
leven en dat van hun kinderen op het spel 
zetten om naar Europa te komen in de 
hoop op betere economische kansen, zelfs 
als hun kans om asiel te krijgen in het 
beste geval erg klein is; herhaalt dat de 
rechten van migranten moeten worden 
afgewogen tegen de rechten van de 
burgers van de lidstaten in Europa, met 
name wat hun veiligheid en beveiliging 
betreft; stelt vast dat de meest recente 
terreuraanslagen in Europa door 
migranten zijn gepleegd en dat het 
liberale migratiebeleid van de EU hier 
rechtstreeks verantwoordelijk voor is;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/19

Amendement 19
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0226/2020
Clare Daly
Situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019
(2019/2199(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. veroordeelt het feit dat sommige 
lidstaten wetten, beleid en praktijken 
hebben vastgesteld die de effectieve 
bescherming van de mensenrechten van 
vluchtelingen, asielzoekers en migranten 
op het land en op zee ondermijnen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
de mensenrechten van migranten, 
asielzoekers en vluchtelingen en het 
beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid centraal te stellen in 
hun migratie- en asielbeleid; uit zijn 
ernstige bezorgdheid over de humanitaire 
situatie in de hotspots; verzoekt de 
Commissie snel een oplossing voor te 
stellen om de flagrante 
mensenrechtenschendingen in 
opvangcentra voor vluchtelingen en 
migranten op Europese bodem te 
remediëren;

33. verzoekt de lidstaten om de 
mensenrechten van Europeanen centraal te 
stellen in hun migratie- en asielbeleid; uit 
zijn ernstige bezorgdheid over de 
humanitaire situatie in de hotspots en 
benadrukt de impact van dergelijke 
hotspots op de plaatselijk gemeenschap;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/20

Amendement 20
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0226/2020
Clare Daly
Situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019
(2019/2199(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat het redden van 
levens een wettelijke verplichting is uit 
hoofde van het internationaal recht en het 
EU-recht; veroordeelt de intimidatie, 
arrestaties en strafprocedures die in 
sommige lidstaten tegen maatschappelijke 
organisaties en individuen zijn ingeleid 
voor het verlenen van humanitaire 
bijstand aan migranten wier leven in 
gevaar is; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat humanitaire hulpacties niet 
strafbaar worden gesteld, overeenkomstig 
het VN-protocol inzake mensensmokkel;

Schrappen

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/21

Amendement 21
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0226/2020
Clare Daly
Situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019
(2019/2199(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. wijst erop dat één op de drie 
asielzoekers een kind is en daardoor 
bijzonder kwetsbaar; verzoekt de Unie en 
de lidstaten meer inspanningen te leveren 
om te voorkomen dat niet-begeleide 
minderjarigen het slachtoffer worden van 
mensenhandel en seksuele uitbuiting;

36. wijst erop dat één op de drie 
asielzoekers een kind is en daardoor 
bijzonder kwetsbaar; verzoekt de Unie en 
de lidstaten meer inspanningen te leveren 
om te voorkomen dat niet-begeleide 
minderjarigen het slachtoffer worden van 
mensenhandel en seksuele uitbuiting; 
benadrukt dat meer dan de helft van de 
asielaanvragen niet succesvol is;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/22

Amendement 22
Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0226/2020
Clare Daly
Situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019
(2019/2199(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. onderstreept dat de rechtsstaat een 
hoeksteen is van de democratie, de 
scheiding van de machten in stand houdt, 
verantwoordingsplicht garandeert, 
bijdraagt aan het vertrouwen in 
overheidsinstellingen en de beginselen van 
legaliteit, rechtszekerheid, verbod op 
willekeur van de uitvoerende macht, 
rechterlijke onafhankelijkheid, 
onpartijdigheid en gelijkheid voor de wet 
waarborgt; benadrukt dat de rechtsstaat en 
in het bijzonder rechterlijke 
onafhankelijkheid van kritiek belang zijn 
opdat burgers hun grondrechten en 
fundamentele vrijheden kunnen genieten; 
wijst erop dat volgens artikel 47 van het 
Handvest het grondrecht op een 
doeltreffende voorziening in rechte de 
toegang tot een onafhankelijk gerecht 
vereist; benadrukt dat politieke 
beïnvloeding of controle van de 
rechterlijke macht en soortgelijke 
belemmeringen voor de onafhankelijkheid 
van individuele rechters er vaak toe hebben 
geleid dat de rechterlijke macht zijn rol als 
onafhankelijke controle op het willekeurige 
gebruik van de macht door de uitvoerende 
en wetgevende tak van de overheid niet 
kan vervullen; veroordeelt het gebruik van 
het gerechtelijke apparaat voor politieke 
doeleinden, om politiek andersdenkenden 
te beschadigen, te delegitimeren en het 

42. onderstreept dat de rechtsstaat een 
hoeksteen is van de democratie, de 
scheiding van de machten in stand houdt, 
verantwoordingsplicht garandeert, 
bijdraagt aan het vertrouwen in 
overheidsinstellingen en de beginselen van 
legaliteit, rechtszekerheid, verbod op 
willekeur van de uitvoerende macht, 
rechterlijke onafhankelijkheid, 
onpartijdigheid en gelijkheid voor de wet 
waarborgt; benadrukt dat de rechtsstaat en 
in het bijzonder rechterlijke 
onafhankelijkheid van kritiek belang zijn 
opdat burgers hun grondrechten en 
fundamentele vrijheden kunnen genieten; 
wijst erop dat volgens artikel 47 van het 
Handvest het grondrecht op een 
doeltreffende voorziening in rechte de 
toegang tot een onafhankelijk gerecht 
vereist; benadrukt dat politieke 
beïnvloeding of controle van de 
rechterlijke macht en soortgelijke 
belemmeringen voor de onafhankelijkheid 
van individuele rechters er vaak toe hebben 
geleid dat de rechterlijke macht zijn rol als 
onafhankelijke controle op het willekeurige 
gebruik van de macht door de uitvoerende 
en wetgevende tak van de overheid niet 
kan vervullen; veroordeelt het gebruik van 
het gerechtelijke apparaat voor politieke 
doeleinden, om politiek andersdenkenden 
te beschadigen, te delegitimeren en het 
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zwijgen op te leggen; zwijgen op te leggen; merkt op dat 
politieke controle op het optreden van 
openbare aanklagers funest is voor de 
scheiding der machten en dat dit de 
rechtsstaat in gevaar brengt;

Or. en


