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20.11.2020 A9-0226/39

Amendement 39
Clare Daly
namens de GUE/NGL-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
Visum 20 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de standpunten van het 
Comité inzake economische, sociale en 
culturele rechten als opgericht in het 
kader van het Facultatief Protocol bij het 
Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten, 
van 11 oktober 2019 over mededeling 
nr. 37/2018, López Albán/Spanje1 bis, 
___________________
1 

bis http://www.housingrightswatch.org/con
tent/recent-decision-un-cescr-committee-
deems-spain-violation-right-adequate-
housing-third-time 

Or. en

http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
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20.11.2020 A9-0226/40

Amendement 40
Clare Daly
namens de GUE/NGL-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
Visum 22 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het standpunt van de 
Commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa van 29 juni 2018 
getiteld “Greece: immediate action needed 
to protect human rights of migrants” 
(Griekenland: onmiddellijke actie vereist 
om de mensenrechten van migranten te 
beschermen)1 bis,
___________________
1 bis 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/
-/greece-immediate-action-needed-to-
protect-human-rights-of-migrants 

Or. en

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
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20.11.2020 A9-0226/41

Amendement 41
Clare Daly
namens de GUE/NGL-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
Visum 41 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de uitspraak van het EHRM 
in de zaak Sh.D. en anderen/Griekenland, 
Oostenrijk, Kroatië, Hongarije, Noord-
Macedonië, Servië en Slovenië1 bis, waarin 
wordt bekrachtigd dat de extreme 
kwetsbaarheid van kinderen zwaarder 
moet wegen dan hun irreguliere status, 
dat de noodzakelijke maatregelen moeten 
worden vastgesteld om hen te 
beschermen, en dat de autoriteiten 
artikel 5 hebben geschonden door 
automatisch het regime van 
beschermende bewaring toe te passen 
zonder alternatieven voor bewaring te 
overwegen en zonder rekening te houden 
met de verplichting uit hoofde van het 
EU-recht om de bewaring van kinderen te 
vermijden1 ter,
___________________
1 bis Verzoek nr. 141165/16, arrest van 
13 juni 2019.
1 ter 

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/con
tent/ecthr-shd-and-others-v-greece-
austria-croatia-hungary-northern-
macedonia-serbia-and-sloven-0#content 

Or. en

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
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20.11.2020 A9-0226/42

Amendement 42
Clare Daly
namens de GUE/NGL-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
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat in verschillende 
lidstaten steeds vaker melding wordt 
gedaan van gynaecologisch en obstetrisch 
geweld45; overwegende dat de rechten van 
vrouwen in al hun diversiteit worden 
beschermd door het Verdrag, inclusief 
Romavrouwen, zwarte en gekleurde 
vrouwen, LGBT-vrouwen en vrouwen met 
een handicap; overwegende dat met name 
Romavrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie in het kader van 
reproductieve gezondheidszorgdiensten; 
overwegende dat Roma ook te maken 
krijgen met etnische segregatie in 
kraamklinieken, en in aparte kamers met 
aparte badkamers en aparte eetruimten 
worden geplaatst; overwegende dat Roma 
in sommige lidstaten stelselmatig aan 
praktijken zoals gedwongen sterilisatie en 
sterilisatie onder dwang worden 
onderworpen, en geen passende 
schadeloosstelling, waaronder 
compensatie, kunnen krijgen voor de 
daaruit voortvloeiende schendingen van 
hun mensenrechten;

___________________
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG
A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf 

M. overwegende dat in verschillende 
lidstaten steeds vaker melding wordt 
gedaan van gynaecologisch en obstetrisch 
geweld45; overwegende dat de rechten van 
vrouwen in al hun diversiteit worden 
beschermd door het Verdrag, inclusief 
Romavrouwen, zwarte en gekleurde 
vrouwen, LGBT-vrouwen en vrouwen met 
een handicap; overwegende dat met name 
Romavrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie in het kader van 
reproductieve gezondheidszorgdiensten, 
zoals we weten uit Bulgarije45 bis; 
overwegende dat Roma in die lidstaat ook 
te maken krijgen met etnische segregatie in 
kraamklinieken, en in aparte kamers met 
aparte badkamers en aparte eetruimten 
worden geplaatst45 ter; overwegende dat 
Roma in sommige lidstaten, zoals 
Slowakije en Tsjechië, stelselmatig aan 
praktijken zoals gedwongen sterilisatie en 
sterilisatie onder dwang worden 
onderworpen, en geen passende 
schadeloosstelling, waaronder 
compensatie, kunnen krijgen voor de 
daaruit voortvloeiende schendingen van 
hun mensenrechten45 quater;

___________________
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
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A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf 
45 bis Commissaris voor de Mensenrechten 
van de Raad van Europa, “Women’s 
Sexual and Reproductive Health and 
Rights in Europe”, Raad van Europa, 
Straatsburg, 2017, blz. 42-44; Besluit van 
het Europees Comité voor Sociale 
Rechten van 5 december 2018, Europees 
Centrum voor de rechten van 
Roma/Bulgarije, klacht nr. 151/2017; 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma, “Romani woman harassed by 
racist hospital staff during childbirth wins 
case”, Europees Centrum voor de rechten 
van Roma, 18 januari 2017, Error! 
Hyperlink reference not valid. 
45 ter Besluit van het Europees Comité voor 
Sociale Rechten van 5 december 2018, 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma/Bulgarije, klacht nr. 151/2017.
45 quater Comité inzake economische, 
sociale en culturele rechten, “Concluding 
observations on the third periodic report 
of Slovakia”, 18 oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, par. 44-45; Commissie 
voor de uitbanning van 
rassendiscriminatie, “Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia”, 
19 september 2019, CERD/C/CZE/CO/12-
13, par. 19-20; Commissie voor de 
uitbanning van rassendiscriminatie, 
“Concluding observations on the 
combined eleventh and twelfth periodic 
reports of Slovakia”, 12 januari 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, par. 23-24; 
Commissie mensenrechten, “Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia”, 22 november 2016, 
CCPR/C/SVK/CO/4, par. 26-27.

Or. en

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
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20.11.2020 A9-0226/43

Amendement 43
Clare Daly
namens de GUE/NGL-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
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat er sprake is van 
een ernstige terugval op het gebied van 
LGBTI-rechten, en wel dusdanig dat er in 
een lidstaat “LGBTI-vrije zones” zijn 
ingevoerd47; 

___________________
47 In Polen zijn LGBT-vrije zones 
ingevoerd, zie https://atlasnienawisci.pl/ 

P. overwegende dat er sprake is van 
een ernstige terugval op het gebied van 
LGBTI-rechten, en wel dusdanig dat er in 
Polen “LGBTI-vrije zones” zijn 
ingevoerd47; 

___________________
47 In Polen zijn LGBT-vrije zones 
ingevoerd, zie https://atlasnienawisci.pl/ 

Or. en

https://atlasnienawisci.pl/
https://atlasnienawisci.pl/
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20.11.2020 A9-0226/44

Amendement 44
Clare Daly
namens de GUE/NGL-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
Overweging W

Ontwerpresolutie Amendement

W. overwegende dat klokkenluiders 
een essentiële rol spelen in alle open en 
transparante democratieën; overwegende 
dat klokkenluiders een belangrijke rol 
spelen in de bevordering van 
transparantie, democratie en de 
rechtsstaat door onwettig of ongepast 
gedrag te melden dat het algemeen belang 
ondermijnt, zoals corruptie, strafbare 
feiten of belangenconflicten, die een 
bedreiging vormen voor de rechten en 
vrijheden van de burgers;

W. overwegende dat klokkenluiden 
een fundamenteel aspect is van de vrijheid 
van meningsuiting en een essentiële rol 
speelt bij het opsporen en onthullen van 
wandaden en bij het versterken van 
democratische verantwoordingsplicht en 
transparantie; overwegende dat 
klokkenluiden een essentiële bron van 
informatie vormt voor het bestrijden van 
georganiseerde misdaad en voor het 
onderzoeken, identificeren en 
bekendmaken van gevallen van corruptie 
in de publieke en de private sector; 
overwegende dat journalisten en andere 
media-actoren in de EU regelmatig 
worden aangevallen, bedreigd en onder 
druk worden gezet door overheids- en 
niet-overheidsactoren; overwegende dat 
de detentie en strafvervolging van Julian 
Assange een gevaarlijk precedent schept 
voor journalisten, zoals bevestigd door de 
Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa1 bis; overwegende dat 
toereikende bescherming van 
klokkenluiders op EU-, nationaal en 
internationaal niveau, alsook de 
erkenning van de belangrijke rol die 
klokkenluiders in de samenleving spelen, 
noodzakelijke voorwaarden zijn om de 
effectiviteit van die rol te waarborgen;
___________________
1 bis Resolutie 2317 (2020) van de 
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Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa, “Threats to media freedom 
and journalists’ security in Europe”.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/45

Amendement 45
Clare Daly
namens de GUE/NGL-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
Overweging X bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

X bis. overwegende dat de Commissie 
juridische zaken en mensenrechten van de 
Raad van Europa op 1 oktober 2019 
akkoord is gegaan met een onderzoek 
naar het toenemende aantal nationale, 
regionale en plaatselijke politici in Spanje 
die worden vervolgd in verband met 
uitspraken in het kader van de 
uitoefening van hun mandaat1 bis;
___________________
1 bis Inleidend memorandum van de 
Commissie juridische zaken en 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
“Should politicians be prosecuted for 
statements made in the exercise of their 
mandate?”, 1 oktober 2019, AS/Jur 
(2019) 35.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/46

Amendement 46
Clare Daly
namens de GUE/NGL-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
Overweging Y bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Y bis. overwegende dat er uit de hele EU 
nog altijd veel meldingen binnenkomen 
van onevenredig geweld tegen vreedzame 
demonstranten, waaronder het slaan van 
demonstranten; overwegende dat de 
wethandhavingsinstanties in sommige 
lidstaten, zoals Roemenië1 bis, Spanje en 
Frankrijk1 ter, steeds vaker minder 
dodelijke wapens, zoals de wapenstok, 
traangas, “sting”-handgranaten, tasers, 
waterkanonnen en rubberkogels 
gebruiken om groepen demonstranten in 
bedwang te houden of te verspreiden; 
overwegende dat met name het aantal 
personen dat de afgelopen jaren ernstig 
gewond is geraakt bij demonstraties als 
gevolg van het gebruik van rubberkogels 
in het oog springt;
___________________
1 bis Resolutie van het Europees Parlement 
van 13 november 2018 over de rechtsstaat 
in Roemenië (PB C 363 van 28.10.2020, 
blz. 8).
1 ter Commissaris voor de Mensenrechten 
van de Raad van Europa, “Shrinking 
space for freedom of peaceful assembly”, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2019; 
Commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa, “Memorandum on 
maintaining public order and freedom of 
assembly in the context of the “yellow 
vest” movement in France”, Raad van 
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Europa, Straatsburg, 2019; Commissaris 
voor de Mensenrechten van de Raad van 
Europa, “Protection of the rights to 
freedom of expression and peaceful 
assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia”, Raad van 
Europa, Straatsburg, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/47

Amendement 47
Clare Daly
namens de GUE/NGL-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
Overweging Y

Ontwerpresolutie Amendement

Y. overwegende dat politieagenten die 
van dienst zijn altijd identificeerbaar 
moeten zijn zodat mogelijk buitensporig 
gebruik van geweld kan worden 
onderzocht, en dat de nationale autoriteiten 
de daarmee verband houdende 
verantwoordelijkheden moeten vaststellen; 
overwegende dat de lidstaten 
uiteenlopende drempels hanteren voor het 
gebruik van geweld en wapens door de 
rechtshandhavingsautoriteiten bij de 
handhaving van de openbare orde; 
overwegende dat verschillende lidstaten51 
wetten hebben aangenomen die kunnen 
leiden tot buitensporige beperkingen van 
het recht op vrijheid van vreedzame 
vergadering;

___________________
51 Commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa, “Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly”, Raad van 
Europa, Straatsburg, 2019.

Y. overwegende dat politieagenten die 
van dienst zijn altijd identificeerbaar 
moeten zijn zodat mogelijk buitensporig 
gebruik van geweld kan worden 
onderzocht, en dat de nationale autoriteiten 
de aan de commandostructuur verbonden 
verantwoordelijkheden moeten vaststellen; 
overwegende dat de lidstaten 
uiteenlopende drempels hanteren voor het 
gebruik van geweld en wapens door de 
rechtshandhavingsautoriteiten bij de 
handhaving van de openbare orde; 
overwegende dat verschillende lidstaten51 
wetten hebben aangenomen die kunnen 
leiden tot buitensporige beperkingen van 
het recht op vrijheid van vreedzame 
vergadering;

___________________
51 Commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa, “Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly”, Raad van 
Europa, Straatsburg, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/48

Amendement 48
Clare Daly
namens de GUE/NGL-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
Overweging AB bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AB bis. overwegende dat de EU 
geweld en instabiliteit in reeds fragiele 
landen verder heeft aangewakkerd door 
wapens te verkopen aan landen die brute 
oorlogen voeren, steun te verlenen aan 
vijandige partijen in buitenlandse 
conflicten, staatsgrepen tegen 
democratisch gekozen leiders te steunen 
en wurgende sancties te steunen; 
overwegende dat sancties die worden 
opgelegd in naam van de mensenrechten, 
mensen in de praktijk grondrechten 
ontzeggen1 bis; overwegende dat de EU 
geen chaos mag veroorzaken noch mag 
bijdragen aan het creëren van chaos in 
niet-EU-landen;
___________________
1 bis 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/P
ages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&
LangID=E 

Or. en

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E

