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Paragraaf 14
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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
van een nieuwe mondiale sanctieregeling
van de EU inzake de mensenrechten (een
soort Magnitski-wet van de EU), waardoor
zij gerichte sancties kan opleggen aan de
verantwoordelijken voor ernstige
schendingen en misbruiken van de
mensenrechten wereldwijd; raadt aan het
toepassingsgebied van het sanctieregime
in de toekomst uit te breiden, zodat dit ook
gevallen van corruptie omvat;

Or. en
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Paragraaf 25
Ontwerpresolutie

Amendement

25.
verzoekt de EU rekening te houden
met de specifieke kenmerken van elk van
de landen van het zuidelijke Middellandse
Zeegebied in haar beleid ten aanzien van
de regio; verzoekt de EU de samenwerking
met regionale actoren zoals de Arabische
Liga, de Afrikaanse Unie en de Unie voor
het Middellandse Zeegebied te versterken
en intraregionale samenwerking tussen de
landen van het Zuidelijk Nabuurschap
actief te ondersteunen, als een
onontbeerlijk instrument voor veiligheid en
duurzame economische ontwikkeling;
benadrukt de noodzaak om de betrekkingen
van de Unie met de Noord-Afrikaanse
landen te versterken; betreurt dat 25 jaar na
het in gang zetten van het zogeheten proces
van Barcelona de totstandbrenging van een
ruimte van gedeelde welvaart, stabiliteit en
vrijheid met de mediterrane landen van het
Zuidelijk Nabuurschap nog altijd niet is
voltooid; staat volledig achter het proces
van Berlijn en verwelkomt alle VNinitiatieven om een alomvattende politieke
oplossing voor de crisis in Libië te vinden;

25.
verneemt met instemming dat de
Commissie en de hoge vertegenwoordiger
een gezamenlijke mededeling zullen
uitbrengen over een hernieuwd
partnerschap met het zuidelijk
nabuurschap; verzoekt de EU rekening te
houden met de specifieke kenmerken van
elk van de landen van het zuidelijke
Middellandse Zeegebied in haar beleid ten
aanzien van de regio; verzoekt de EU de
samenwerking met regionale actoren zoals
de Arabische Liga, de Afrikaanse Unie en
de Unie voor het Middellandse Zeegebied
te versterken en intraregionale
samenwerking tussen de landen van het
Zuidelijk Nabuurschap actief te
ondersteunen, als een onontbeerlijk
instrument voor veiligheid en duurzame
economische ontwikkeling; benadrukt de
noodzaak om de betrekkingen van de Unie
met de Noord-Afrikaanse landen te
versterken; betreurt dat 25 jaar na het in
gang zetten van het zogeheten proces van
Barcelona de totstandbrenging van een
ruimte van gedeelde welvaart, stabiliteit en
vrijheid met de mediterrane landen van het
Zuidelijk Nabuurschap nog altijd niet is
voltooid; staat volledig achter het proces
van Berlijn en verwelkomt alle VNinitiatieven om een alomvattende politieke
oplossing voor de crisis in Libië te vinden;
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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; is
ingenomen met de sluiting van de
handels- en samenwerkingsovereenkomst
tussen de EU en het VK, die burgers en
bedrijven aan beide zijden duidelijkheid
en zekerheid biedt; benadrukt dat het dit
akkoord momenteel onderzoekt, en dat het
voornemens is nauwlettend toezicht uit te
oefenen op de uitvoering van de
overeenkomst tussen de EU en het VK in
alle details;
Or. en
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Paragraaf 47
Ontwerpresolutie

Amendement

47.
pleit in dit verband voor een
gerichte en veelzijdige betrokkenheid bij
de regio, gesteund door een
gemeenschappelijk EU-verhaal, dat
strategieën bevordert die helpen om samen
gemeenschappelijke uitdagingen aan te
pakken, zoals de bevordering van vrede,
veiligheid en welvaart, en tegelijkertijd een
gemeenschappelijk front garandeert in het
licht van de bedreigingen ten gevolge van
de klimaatverandering; benadrukt het
belang dat Latijns-Amerika heeft voor de
Europese Unie en roept op deze regio te
blijven beschouwen als een regio van groot
geostrategisch belang voor het GBVB,
door deel te nemen aan de bevordering van
democratie en mensenrechten in de regio
en samen te werken aan de economische
ontwikkeling ervan; beklemtoont dat
eerbiediging van de rechtstaat en een
stabiel politiek en rechtskader, met
inbegrip van de bestrijding van corruptie
en straffeloosheid, en vorderingen in de
richting van democratie en de eerbiediging
en bevordering van fundamentele vrijheden
hoekstenen vormen van diepere integratie
en samenwerking met de LAC-landen;
onderstreept het belang van het bevorderen
en voltooien van de vernieuwing van de
allesomvattende overeenkomsten met Chili
en Mexico en de associatieovereenkomst
EU-Mercosur, en benadrukt dat deze

47.
pleit in dit verband voor een
gerichte en veelzijdige betrokkenheid bij
de regio, gesteund door een
gemeenschappelijk EU-verhaal, dat
strategieën bevordert die helpen om samen
gemeenschappelijke uitdagingen aan te
pakken, zoals de bevordering van vrede,
veiligheid en welvaart, en tegelijkertijd een
gemeenschappelijk front garandeert in het
licht van de bedreigingen ten gevolge van
de klimaatverandering; benadrukt het
belang dat Latijns-Amerika heeft voor de
Europese Unie en roept op deze regio te
blijven beschouwen als een regio van groot
geostrategisch belang voor het GBVB,
door deel te nemen aan de bevordering van
democratie en mensenrechten in de regio
en samen te werken aan de economische
ontwikkeling ervan; beklemtoont dat
eerbiediging van de rechtstaat en een
stabiel politiek en rechtskader, met
inbegrip van de bestrijding van corruptie
en straffeloosheid, en vorderingen in de
richting van democratie en de eerbiediging
en bevordering van fundamentele vrijheden
hoekstenen vormen van diepere integratie
en samenwerking met de LAC-landen;
onderstreept het belang van het bevorderen
en voltooien van de vernieuwing en
ratificering van de allesomvattende
overeenkomsten met Chili en Mexico en de
associatieovereenkomst EU-Mercosur, en
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landen belangrijke bondgenoten en
partners van de EU zijn; drukt zijn grote
bezorgdheid uit over het gebrek aan
eerbiediging van de democratie en de
rechtstaat en over de aanvallen op
democratisch verkozen oppositieleiders,
journalisten, studenten en
mensenrechtenactivisten, met name
diegenen die actief zijn op het gebied van
milieu, en hun advocaten;

benadrukt dat deze landen belangrijke
bondgenoten en partners van de EU zijn;
drukt zijn grote bezorgdheid uit over het
gebrek aan eerbiediging van de democratie
en de rechtstaat en over de aanvallen op
democratisch verkozen oppositieleiders,
journalisten, studenten en
mensenrechtenactivisten, met name
diegenen die actief zijn op het gebied van
milieu, en hun advocaten;
Or. en
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Amendement

56.
betreurt dat de Commissie het
Noordpoolgebied niet heeft opgenomen in
haar werkprogramma voor 2020; erkent
echter dat de Commissie een openbare
raadpleging heeft opgestart, waarmee zij
input wil krijgen over de sterke punten en
tekortkomingen van het huidige beleid,
teneinde mogelijk een bijgewerkte aanpak
voor te bereiden; meent dat het
noodzakelijk is dat de EU beschikt over
een strategie voor het Noordpoolgebied;

56.
is ingenomen met de opname van
een gezamenlijke mededeling over het
Noordpoolgebied in het werkprogramma
van de Commissie voor 2021; meent dat
het noodzakelijk is dat de EU beschikt over
een strategie voor het Noordpoolgebied;

Or. en

AM\1222220NL.docx

NL

PE662.814v01-00
In verscheidenheid verenigd

NL

