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NL In verscheidenheid verenigd NL

13.1.2021 A9-0266/7

Amendement 7
Isabel Santos, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
namens de S&D-Fractie

Verslag A9-0266/2020
David McAllister
Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2206(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op de snelle goedkeuring 
en tenuitvoerlegging van een sterk, gericht 
EU-sanctiemechanisme voor de 
mensenrechten (een soort Magnitski-wet 
van de EU) met maatregelen zoals een 
visumverbod en de bevriezing van 
tegoeden; benadrukt dat een dergelijk 
sanctiemechanisme ook gericht moet zijn 
op gevallen van corruptie, mensenhandel 
en seksueel en gendergerelateerd geweld; 
beklemtoont dat de sanctieregeling ook een 
doeltreffend uitvoeringsmechanisme moet 
omvatten dat verzekert dat alle lidstaten de 
regeling naleven;

14. is verheugd over de goedkeuring 
en dringt aan op de snelle 
tenuitvoerlegging van de wereldwijde 
EU-sanctieregeling voor 
mensenrechtenschendingen met 
maatregelen zoals een visumverbod en de 
bevriezing van tegoeden; benadrukt dat een 
dergelijk sanctiemechanisme ook gericht 
moet zijn op gevallen van corruptie, 
mensenhandel en seksueel en 
gendergerelateerd geweld; beklemtoont dat 
de sanctieregeling ook een doeltreffend 
uitvoeringsmechanisme moet omvatten dat 
verzekert dat alle lidstaten de regeling 
naleven;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/8

Amendement 8
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
namens de S&D-Fractie

Verslag A9-0266/2020
David McAllister
Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2206(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. onderstreept dat het essentieel en in 
het wederzijds belang van de EU en het 
VK is, des te meer vanwege hun 
gemeenschappelijke beginselen en 
gedeelde waarden, alsook hun geografische 
nabijheid en duurzame strategische 
samenwerking, om overeenstemming te 
bereiken over gemeenschappelijke 
antwoorden op uitdagingen op het gebied 
van buitenlands, veiligheids- en 
defensiebeleid, op basis van de beginselen 
van multilateralisme, het oplossen van 
conflicten met dialoog en diplomatie en het 
internationaal recht, in het licht van het feit 
dat de meeste internationale gevaren beide 
partijen met eenzelfde intensiteit treffen; 
benadrukt dat het belangrijk is tot een 
goed akkoord te komen, dat de belangen 
van de EU beschermt, over de 
betrekkingen tussen de EU en het VK in 
de toekomst;

38. onderstreept dat het essentieel en in 
het wederzijds belang van de EU en het 
VK is, des te meer vanwege hun 
gemeenschappelijke beginselen en 
gedeelde waarden, alsook hun geografische 
nabijheid en duurzame strategische 
samenwerking, om overeenstemming te 
bereiken over gemeenschappelijke 
antwoorden op uitdagingen op het gebied 
van buitenlands, veiligheids- en 
defensiebeleid, op basis van de beginselen 
van multilateralisme, het oplossen van 
conflicten met dialoog en diplomatie en het 
internationaal recht, in het licht van het feit 
dat de meeste internationale gevaren beide 
partijen met eenzelfde intensiteit treffen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/9

Amendement 9
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
namens de S&D-Fractie

Verslag A9-0266/2020
David McAllister
Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2206(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. veroordeelt in de krachtigste 
bewoordingen de bestorming van het 
Amerikaanse Congres door een menigte 
die daartoe werd opgezweept door de 
samenzweringstheorieën van president 
Donald Trump en zijn ongegronde 
beweringen dat de presidentsverkiezingen 
van 3 november 2020 niet eerlijk zijn 
verlopen; vertrouwt erop dat de VS een 
vreedzame machtsoverdracht aan 
verkozen president Joseph Biden en 
verkozen vicepresident Kamala Harris zal 
verzekeren; is verontrust over de opkomst 
van populisme en extremisme aan 
weerszijden van de Atlantische Oceaan en 
benadrukt dat het hoog tijd is om de 
democratie, de mensenrechten en de 
rechtsstaat wereldwijd te verdedigen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/10

Amendement 10
Raphaël Glucksmann, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
namens de S&D-Fractie

Verslag A9-0266/2020
David McAllister
Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2206(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. verzoekt de Commissie, de Raad en 
de VV/HV om aan de VRC de boodschap 
te blijven geven dat de EU de aanhoudende 
mensenrechtenschendingen in Hongkong, 
Tibet en Xinjiang niet tolereert en evenmin 
zal aanvaarden hoe het land personen 
behandelt die tot een minderheid behoren; 
vraagt op het internationale toneel een 
beslissende rol te spelen om de autonomie 
van Hongkong te waarborgen; veroordeelt 
de schending van het “één land, twee 
systemen”-model als gevolg van de 
goedkeuring van de nationale 
veiligheidswet in China, die de hoge mate 
van autonomie van Hongkong ernstig 
ondermijnt en negatieve gevolgen heeft 
voor de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht en de vrijheid van 
meningsuiting in Hongkong; geeft uiting 
aan zijn bezorgdheid over de gevolgen van 
het opleggen van de nationale 
veiligheidswet in Hongkong voor de 
betrekkingen tussen China en Taiwan; 
beklemtoont dat de huidige ondermijning 
van de autonomie van Hongkong door 
Peking niet alleen indruist tegen de 
verplichtingen van China uit hoofde van 
bilaterale verdragen en het internationaal 
recht, maar ook vraagtekens plaats bij de 
rol van Peking als een geloofwaardige 
partner; wijst erop dat het Parlement, 
wanneer het wordt gevraagd zijn 

52. verzoekt de Commissie, de Raad en 
de VV/HV om aan de VRC de boodschap 
te blijven geven dat de EU de aanhoudende 
mensenrechtenschendingen in Hongkong, 
Tibet en Xinjiang niet tolereert en evenmin 
zal aanvaarden hoe het land personen 
behandelt die tot een minderheid behoren; 
vraagt op het internationale toneel een 
beslissende rol te spelen om de autonomie 
van Hongkong te waarborgen; veroordeelt 
de schending van het “één land, twee 
systemen”-model als gevolg van de 
goedkeuring van de nationale 
veiligheidswet in China, die de hoge mate 
van autonomie van Hongkong ernstig 
ondermijnt en negatieve gevolgen heeft 
voor de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht en de vrijheid van 
meningsuiting in Hongkong; geeft uiting 
aan zijn bezorgdheid over de gevolgen van 
het opleggen van de nationale 
veiligheidswet in Hongkong voor de 
betrekkingen tussen China en Taiwan; 
beklemtoont dat de huidige ondermijning 
van de autonomie van Hongkong door 
Peking niet alleen indruist tegen de 
verplichtingen van China uit hoofde van 
bilaterale verdragen en het internationaal 
recht, maar ook vraagtekens plaats bij de 
rol van Peking als een geloofwaardige 
partner; wijst erop dat het Parlement, 
wanneer het wordt gevraagd zijn 
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goedkeuring te hechten aan een brede 
financieringsovereenkomst en toekomstige 
handelsovereenkomsten met China, 
rekening zal houden met 
mensenrechtenschendingen op het Chinese 
vasteland en in Hongkong; moedigt de 
lidstaten aan het door de Raad 
Buitenlandse Zaken op 28 juli 2020 
aangenomen maatregelenpakket en de 
resolutie van het Parlement van 19 juni 
2020 uit te voeren1; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten zich actief te 
verzetten tegen de wrede vervolging van 
Oeigoeren in Xinjang en andere etnische 
en religieuze minderheden, met name 
christenen en Tibetanen;

_______________________
1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0174.

goedkeuring te hechten aan een brede 
financieringsovereenkomst en toekomstige 
handelsovereenkomsten met China, 
rekening zal houden met 
mensenrechtenschendingen op het Chinese 
vasteland en in Hongkong; moedigt de 
lidstaten aan het door de Raad 
Buitenlandse Zaken op 28 juli 2020 
aangenomen maatregelenpakket en de 
resolutie van het Parlement van 19 juni 
2020 uit te voeren1; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten zich actief te 
verzetten tegen de wrede vervolging van 
Oeigoeren in Xinjang en andere etnische 
en religieuze minderheden, met name 
christenen en Tibetanen; vraagt de 
lidstaten en de VV/HV in het kader van de 
wereldwijde EU-sanctieregeling voor de 
mensenrechten sancties aan te nemen 
tegen de Chinese functionarissen en 
overheidsinstanties die verantwoordelijk 
zijn voor het orkestreren van de massale 
detentie van Oeigoeren en dwangarbeid in 
China;

_______________________
1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0174.

Or. en


