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20.11.2020 A9-0226/49

Amendement 49
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 20182019
(2019/2199(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging AD

Ontwerpresolutie Amendement

AD. overwegende dat de EU op grond 
van het internationaal en EU-recht 
verplicht is de asielaanvragen van personen 
die naar de Unie komen om asiel aan te 
vragen, in ontvangst te nemen en te 
verwerken; overwegende dat pushbacks 
een schending van het internationaal en 
EU-recht vormen, en dat migranten 
daardoor niet de wettelijke garanties 
kunnen genieten waarin dat recht voorziet; 
overwegende dat de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa 
zijn grote bezorgdheid heeft geuit over het 
grote aantal meldingen van gewelddadige 
pushbacks;

AD. overwegende dat de EU op grond 
van het internationaal en EU-recht 
verplicht is de asielaanvragen van personen 
die naar de Unie komen om asiel aan te 
vragen, in ontvangst te nemen en te 
verwerken; overwegende dat pushbacks 
een schending van het internationaal en 
EU-recht vormen, en dat migranten 
daardoor niet de wettelijke garanties 
kunnen genieten waarin dat recht voorziet; 
overwegende dat de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa 
zijn grote bezorgdheid heeft geuit over het 
grote aantal meldingen van gewelddadige 
pushbacks door Kroatische 
rechtshandhavingsfunctionarissen1;

___________________________
1 Brief van de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa 
aan de premier van Kroatië van 
20 september 2018; Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa, 
“Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country”, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/50

Amendement 50
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 20182019
(2019/2199(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging AH

Ontwerpresolutie Amendement

AH. overwegende dat terreurdaden tot 
de ernstigste schendingen van 
grondrechten en vrijheden behoren; 
overwegende dat in 2018 en 2019 binnen 
de Europese Unie terrorisme is 
verheerlijkt en terroristen zijn bewierookt; 
overwegende dat dergelijk gedrag 
terrorisme rechtvaardigt, onze democratie 
bedreigt en de slachtoffers vernedert;

Schrappen

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/51

Amendement 51
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 20182019
(2019/2199(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de EU een belangrijke 
rol speelt bij het voorkomen van armoede 
en sociale uitsluiting in de lidstaten; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is dat 
de EU en haar lidstaten specifieke 
programma’s uitwerken die erop gericht 
zijn een einde te maken aan 
kinderarmoede, aangezien bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de 
bijzonder schadelijke gevolgen van 
armoede voor de sociale, psychologische 
en lichamelijke ontwikkeling van kinderen 
en aan de gevolgen voor de gezondheid 
van toekomstige generaties volwassenen; 
benadrukt dat kinderen een onevenredig 
groot risico op sociale en economische 
uitsluiting lopen en schending van hun 
grondrechten ervaren als gevolg van 
misbruik, geweld, uitbuiting, armoede en 
allerlei vormen van sociale uitsluiting; 
benadrukt dat armoede op zichzelf een 
vorm van sociaal onrecht is, die stoelt op 
genderongelijkheid, discriminatie en 
ongelijke kansen bij de toegang tot 
goederen en diensten; verzoekt de 
Commissie en de Raad bij het formuleren 
van economische beleidsvoorstellen 
rekening te houden met de grondrechten 
en ervoor te zorgen dat effectbeoordelingen 
op het gebied van mensenrechten worden 
uitgevoerd in samenhang met eventuele 
besluiten over de vaststelling ervan, 

1. erkent dat de EU een belangrijke 
rol speelt bij het voorkomen van armoede 
en sociale uitsluiting in de lidstaten; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is dat 
de EU en haar lidstaten specifieke 
programma’s uitwerken die erop gericht 
zijn een einde te maken aan 
kinderarmoede, aangezien bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de 
bijzonder schadelijke gevolgen van 
armoede voor de sociale, psychologische 
en lichamelijke ontwikkeling van kinderen 
en aan de gevolgen voor de gezondheid 
van toekomstige generaties volwassenen; 
benadrukt dat kinderen een onevenredig 
groot risico op sociale en economische 
uitsluiting lopen en schending van hun 
grondrechten ervaren als gevolg van 
misbruik, geweld, uitbuiting, armoede en 
allerlei vormen van sociale uitsluiting; 
benadrukt dat armoede op zichzelf een 
vorm van sociaal onrecht is, die stoelt op 
genderongelijkheid, discriminatie en 
ongelijke kansen bij de toegang tot 
goederen en diensten; verzoekt de 
Commissie en de Raad macro-
economische besluiten te nemen op basis 
van de grondrechten als verankerd in het 
Handvest en ervoor te zorgen dat 
effectbeoordelingen op het gebied van 
mensenrechten worden uitgevoerd in 
samenhang met eventuele besluiten over de 
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teneinde mogelijke negatieve gevolgen 
voor de mensenrechten te beoordelen; 
verzoekt de lidstaten om iedereen op 
gelijke voet toegang te garanderen tot 
gezondheidszorg, hoogwaardig onderwijs 
en huisvesting;

vaststelling ervan, teneinde mogelijke 
negatieve gevolgen voor de mensenrechten 
te beoordelen; verzoekt de lidstaten om 
iedereen op gelijke voet toegang te 
garanderen tot gezondheidszorg, 
hoogwaardig onderwijs en huisvesting;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/52

Amendement 52
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 20182019
(2019/2199(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat aanzienlijke 
verlagingen van de overheidsuitgaven voor 
publieke dienstverlening ernstige gevolgen 
hebben gehad voor de ongelijkheid, met 
een grote impact op het sociale weefsel van 
de EU in veel lidstaten, en benadrukt dat 
deze ontwikkeling nog steeds voortgaat, 
zodat de reeds toenemende ongelijkheden 
nog verder worden vergroot en de 
grondrechten worden geschonden, en dat 
met name vrouwen, mensen met een 
handicap, ouderen, kinderen, migranten, 
Roma, Travellers, LGBTI+ en mensen in 
andere achtergestelde groepen hierdoor 
worden getroffen; herhaalt dat macro-
economisch beleid niet alleen gericht moet 
zijn op economische groei, maar ook 
sociale normen moet omvatten, om ervoor 
te zorgen dat de meest kwetsbaren in de 
samenleving hun sociale, politieke en 
economische rechten ten volle kunnen 
uitoefenen; benadrukt dat gelijke toegang 
tot en gelijke kansen voor hoogwaardig 
onderwijs en werkgelegenheid van cruciaal 
belang zijn om ongelijkheid te helpen 
verminderen en mensen uit de armoede te 
halen; erkent het feit dat 
werknemersrechten, zoals moederschaps- 
en vaderschapsverlof, die bijdragen tot een 
gezonde en stabiele omgeving voor 
kinderen, belangrijk zijn; verzoekt de 
lidstaten wetten aan te nemen om deze 

2. benadrukt dat de effecten van 
bezuinigingsmaatregelen, met name de 
verlagingen van de overheidsuitgaven voor 
publieke dienstverlening, ernstige gevolgen 
hebben gehad voor de ongelijkheid, met 
een grote impact op het sociale weefsel van 
de EU in veel lidstaten, en benadrukt dat 
deze ontwikkeling nog steeds voortgaat, 
zodat de reeds toenemende ongelijkheden 
nog verder worden vergroot en de 
grondrechten worden geschonden, en dat 
met name vrouwen, mensen met een 
handicap, ouderen, kinderen, migranten, 
Roma, Travellers, LGBTI+ en mensen in 
andere achtergestelde groepen hierdoor 
worden getroffen; herhaalt dat macro-
economisch beleid niet alleen gericht moet 
zijn op economische groei, maar ook 
sociale normen moet omvatten, om ervoor 
te zorgen dat de meest kwetsbaren in de 
samenleving hun sociale, politieke en 
economische rechten ten volle kunnen 
uitoefenen; benadrukt dat gelijke toegang 
tot en gelijke kansen voor hoogwaardig 
onderwijs en werkgelegenheid van cruciaal 
belang zijn om ongelijkheid te helpen 
verminderen en mensen uit de armoede te 
halen; erkent het feit dat 
werknemersrechten, zoals moederschaps- 
en vaderschapsverlof, die bijdragen tot een 
gezonde en stabiele omgeving voor 
kinderen, belangrijk zijn; verzoekt de 



AM\1218869NL.docx PE661.492v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

rechten, die bijdragen tot de sociale en 
economische stabiliteit van gezinnen, te 
waarborgen en te versterken; verzoekt de 
lidstaten te zorgen voor passende 
arbeidsomstandigheden en voor 
bescherming tegen economische uitbuiting 
en discriminatie, met name voor de 
groepen die het meest kwetsbaar zijn voor 
deze ongelijkheden, zoals jongeren; 
verzoekt de lidstaten de uitvoering van de 
jongerengarantie te versterken, door ervoor 
te zorgen dat alle jongeren toegang hebben 
tot hoogwaardige werkgelegenheid en 
onderwijs- en opleidingsmogelijkheden, en 
dat het aanbod op dit gebied gelijkelijk 
verdeeld is over de lidstaten en regio’s; 
verzoekt de lidstaten de richtlijn gelijke 
behandeling in arbeid en beroep volledig 
ten uitvoer te leggen om gelijke toegang te 
waarborgen tot arbeidskansen, ongeacht 
religieuze overtuiging, leeftijd, handicap en 
seksuele geaardheid;

lidstaten wetten aan te nemen om deze 
rechten, die bijdragen tot de sociale en 
economische stabiliteit van gezinnen, te 
waarborgen en te versterken; verzoekt de 
lidstaten te zorgen voor passende 
arbeidsomstandigheden en voor 
bescherming tegen economische uitbuiting 
en discriminatie, met name voor de 
groepen die het meest kwetsbaar zijn voor 
deze ongelijkheden, zoals jongeren; 
verzoekt de lidstaten de uitvoering van de 
jongerengarantie te versterken, door ervoor 
te zorgen dat alle jongeren toegang hebben 
tot hoogwaardige werkgelegenheid en 
onderwijs- en opleidingsmogelijkheden, en 
dat het aanbod op dit gebied gelijkelijk 
verdeeld is over de lidstaten en regio’s; 
verzoekt de lidstaten de richtlijn gelijke 
behandeling in arbeid en beroep volledig 
ten uitvoer te leggen om gelijke toegang te 
waarborgen tot arbeidskansen, ongeacht 
religieuze overtuiging, leeftijd, handicap en 
seksuele geaardheid;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/53

Amendement 53
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 20182019
(2019/2199(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beklemtoont dat huisvesting niet 
louter handelswaar is, maar een noodzaak, 
aangezien burgers die ervan verstoken 
blijven, niet volledig aan de samenleving 
kunnen deelnemen, noch al hun 
grondrechten kunnen genieten; is bezorgd 
over het feit dat met name jongeren zich 
geen woning kunnen veroorloven als 
gevolg van de prijs en betreurt gevallen 
van discriminatie door verhuurders en 
beleid waarbij de huisvestingsvoordelen 
voor jongeren worden teruggeschroefd; is 
verontrust over het feit dat in de EU-
lidstaten vaak een derde van alle daklozen 
tussen 18 en 29 jaar oud is; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten uitvoering te 
geven aan de aanbevelingen die de 
commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa formuleert in haar 
verklaring van 23 januari 2020 getiteld 
“The right to affordable housing: Europe’s 
neglected duty”, in het bijzonder de 
aanbeveling dat alle lidstaten onverwijld 
moeten toezeggen zich te zullen houden 
aan artikel 31 (over het recht op 
huisvesting) van het herziene Europees 
Sociaal Handvest; verzoekt de lidstaten het 
recht op adequate huisvesting voor burgers 
tot een van hun prioriteiten op het gebied 
van sociaal beleid te maken en meer te 
investeren in sociale en betaalbare 
huisvesting, om de overmatige last die de 

3. beklemtoont dat huisvesting geen 
handelswaar is, maar een noodzaak, 
aangezien burgers die ervan verstoken 
blijven, niet volledig aan de samenleving 
kunnen deelnemen, noch al hun 
grondrechten kunnen genieten; is bezorgd 
over het feit dat met name jongeren zich 
geen woning kunnen veroorloven als 
gevolg van de prijs en betreurt gevallen 
van discriminatie door verhuurders en 
beleid waarbij de huisvestingsvoordelen 
voor jongeren worden teruggeschroefd; is 
verontrust over het feit dat in de EU-
lidstaten vaak een derde van alle daklozen 
tussen 18 en 29 jaar oud is; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten uitvoering te 
geven aan de aanbevelingen die de 
commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa formuleert in haar 
verklaring van 23 januari 2020 getiteld 
“The right to affordable housing: Europe’s 
neglected duty”, in het bijzonder de 
aanbeveling dat alle lidstaten onverwijld 
moeten toezeggen zich te zullen houden 
aan artikel 31 (over het recht op 
huisvesting) van het herziene Europees 
Sociaal Handvest; verzoekt de lidstaten het 
recht op adequate huisvesting voor burgers 
tot een van hun prioriteiten op het gebied 
van sociaal beleid te maken en meer te 
investeren in sociale en betaalbare 
huisvesting, om de overmatige last die de 
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kosten van huisvesting veroorzaken, tegen 
te gaan, met name met het oog op de 
bescherming van kansarme en kwetsbare 
groepen; verzoekt de Commissie 
discriminatie bij de toegang tot 
huisvesting, die verboden is uit hoofde van 
de richtlijn inzake rassengelijkheid, 
behoorlijk te onderzoeken en 
inbreukprocedures in te leiden in geval van 
overtredingen;

kosten van huisvesting veroorzaken, tegen 
te gaan, met name met het oog op de 
bescherming van kansarme en kwetsbare 
groepen; verzoekt de Commissie 
discriminatie bij de toegang tot 
huisvesting, die verboden is uit hoofde van 
de richtlijn inzake rassengelijkheid, 
behoorlijk te onderzoeken en 
inbreukprocedures in te leiden in geval van 
overtredingen;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/54

Amendement 54
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 20182019
(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;

Schrappen

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/55

Amendement 55
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 20182019
(2019/2199(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is ingenomen met initiatieven en 
acties om de veiligheidssamenwerking 
tussen de lidstaten te versterken en een 
doeltreffende EU-reactie op terrorisme en 
bedreigingen van de veiligheid in de 
Europese Unie vast te stellen; verzoekt de 
lidstaten met klem volledig met elkaar 
samen te werken en de informatie-
uitwisseling, onderling en met de EU-
agentschappen op het gebied van justitie 
en binnenlandse zaken, te verbeteren; 
benadrukt dat het van belang is bij de 
strijd tegen het terrorisme de 
grondrechten te eerbiedigen; onderstreept 
dat de toezichtmechanismen op het gebied 
van de inlichtingendiensten moeten 
stroken met het Handvest en het EVRM; 
verzoekt de instellingen in kwestie 
waarborgen in te voeren om te voorkomen 
dat personen na de feiten ook nog eens 
slachtoffer worden van vernedering en 
aanvallen op hun imago vanuit 
maatschappelijke sectoren die gerelateerd 
zijn aan de aanvaller;

Schrappen

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/56

Amendement 56
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 20182019
(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. 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 de 
financiering voor grensbewaking te 
bevriezen en 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 
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mogelijk te maken en te voorkomen dat 
migranten gedwongen worden illegale 
migratiekanalen te gebruiken;

Europese Unie, te eerbiedigen en een ruim 
kader te bieden om ordelijke migratie 
mogelijk te maken en te voorkomen dat 
migranten gedwongen worden illegale 
migratiekanalen te gebruiken;

Or. en


