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20.11.2020 A9-0226/32

Amendement 32
Jorge Buxadé Villalba, Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-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 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat 
rechtshandhavingsfunctionarissen bij de 
uitoefening van hun taken de menselijke 
waardigheid moeten eerbiedigen en 
beschermen en de mensenrechten voor 
iedereen moeten handhaven; benadrukt dat 
de belangrijkste taak van de politiediensten 
is de veiligheid van de burgers te 
garanderen en ervoor te zorgen dat 
protesten vreedzaam verlopen; veroordeelt 
het gewelddadige en onevenredige 
ingrijpen door wethandhavingsinstanties 
tijdens vreedzame demonstraties; verzoekt 
de lidstaten ervoor te zorgen dat elk 
gebruik van geweld door de 
rechtshandhavingsinstanties altijd 
rechtmatig, evenredig en noodzakelijk is en 
dient als laatste redmiddel, en dat hierbij 
het menselijk leven en de lichamelijke 
integriteit worden beschermd; verzoekt de 
bevoegde nationale autoriteiten in gevallen 
waarin het gebruik van buitensporig 
geweld wordt vermoed of waarin wordt 
beweerd dat buitensporig geweld is 
gepleegd, te zorgen voor een transparant, 
onpartijdig, onafhankelijk en effectief 
onderzoek en straffeloosheid te 
voorkomen; herinnert eraan dat 
wethandhavingsinstanties altijd 
verantwoording moeten afleggen over de 
uitvoering van hun taken en hun naleving 
van de toepasselijke wettelijke en 
operationele kaders;

20. benadrukt dat 
rechtshandhavingsfunctionarissen bij de 
uitoefening van hun taken de menselijke 
waardigheid moeten eerbiedigen en 
beschermen en de mensenrechten voor 
iedereen moeten handhaven; benadrukt dat 
de belangrijkste taak van de politiediensten 
is de veiligheid van de burgers te 
garanderen en het recht op vreedzame 
protesten vreedzaam te waarborgen; 
veroordeelt zowel het gewelddadige en 
onevenredige ingrijpen door 
wethandhavingsinstanties tijdens 
vreedzame demonstraties als aanvallen op 
politieagenten door gewelddadige 
demonstranten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat elk gebruik van 
geweld door de 
rechtshandhavingsinstanties altijd 
rechtmatig, evenredig en noodzakelijk is en 
dient als laatste redmiddel, en dat hierbij 
het menselijk leven en de lichamelijke 
integriteit worden beschermd; verzoekt de 
bevoegde nationale autoriteiten in gevallen 
waarin het gebruik van buitensporig 
geweld wordt vermoed of waarin wordt 
beweerd dat buitensporig geweld is 
gepleegd, te zorgen voor een transparant, 
onpartijdig, onafhankelijk en effectief 
onderzoek en straffeloosheid te 
voorkomen; herinnert eraan dat 
wethandhavingsinstanties altijd 
verantwoording moeten afleggen over de 
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uitvoering van hun taken en hun naleving 
van de toepasselijke wettelijke en 
operationele kaders; erkent in dit verband 
dat er weliswaar geïsoleerde gevallen zijn, 
maar dat politieagenten in de EU aan de 
wereldtop staan, zowel wat hun opleiding 
betreft als met betrekking tot de 
eerbiediging van de wet en de 
mensenrechten;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/33

Amendement 33
Jorge Buxadé Villalba, Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-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 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is ernstig bezorgd over de 
aanhoudende meldingen van 
gewelddadige refoulement door 
rechtshandhavingsfunctionarissen in 
sommige lidstaten; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten de zaak te onderzoeken en 
doeltreffende maatregelen te nemen om 
ervoor te zorgen dat dergelijke 
beleidsmaatregelen en praktijken worden 
afgeschaft, onder meer door te zorgen 
voor onafhankelijk toezicht op 
grenscontroleactiviteiten door bestaande 
nationale mensenrechteninstellingen 
(ombudsinstanties, nationale 
mensenrechteninstellingen, nationale 
preventiemechanismen), ondersteund 
door EU-organen en internationale 
organen (commissaris voor de 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Comité inzake de voorkoming van 
folteringen en onmenselijke of 
vernederende behandelingen of 
bestraffingen, Europese Commissie tegen 
Racisme en Onverdraagzaamheid, FRA), 
en ervoor te zorgen dat EU-financiering 
niet wordt gebruikt om schendingen van 
de grondrechten te plegen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het 
internationale en het EU-recht, alsook het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, te eerbiedigen en een ruim 
kader te bieden om ordelijke migratie 

32. neemt kennis van het arrest van 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 13 februari 2020, waarin wordt 
verklaard dat migranten geen recht 
hebben op bescherming tegen massale 
uitzetting wanneer zij ervoor kiezen 
illegaal een land binnen te komen1; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten het 
internationale en het EU-recht, alsook het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie te eerbiedigen;
_______________________
1 Zaak N.D. en N.T./Spanje (Verzoeken 
nrs. 8675/15 en 8697/15).
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mogelijk te maken en te voorkomen dat 
migranten gedwongen worden illegale 
migratiekanalen te gebruiken;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/34

Amendement 34
Jorge Buxadé Villalba, Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-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;

34. benadrukt dat het redden van levens 
een wettelijke verplichting is uit hoofde 
van het internationaal recht en het EU-
recht; veroordeelt de activiteiten van 
bepaalde activisten en ngo’s die 
uiteindelijk, opzettelijk of onopzettelijk, 
het smokkelproces kunnen 
vergemakkelijken; 

Or. en


