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Amendement  1 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ontwerpresolutie 

Titel  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

over het jaarverslag over mensenrechten en 

democratie in de wereld in 2013 en het 

beleid van de Europese Unie ter zake 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

Or. fr 

 

Amendement  2 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens (UVRM) en andere 

mensenrechtenverdragen en -instrumenten 

van de Verenigde Naties, 

– gezien de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens (UVRM) en andere 

mensenrechtenverdragen en -instrumenten 

van de Verenigde Naties, in het bijzonder 

het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten en het 

Internationaal Verdrag inzake 

economische, sociale en culturele rechten 

die op 16 december 1966 in New York 

werden goedgekeurd, 

Or. fr 

 

Amendement  3 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivo Belet, Petr Ježek, Kinga Gál, Miapetra Kumpula-Natri, 

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Therese 

Comodini Cachia, Carlos Coelho, Lara Comi, Elissavet Vozemberg, Mairead 

McGuinness, Roberta Metsola, Daniele Viotti, Timothy Kirkhope, Caterina Chinnici 
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Ontwerpresolutie 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het VN-Verdrag inzake de 

rechten van het kind en de resolutie van 

het Europees Parlement van 27 november 

2014 over het 25-jarig bestaan van het 

VN-Verdrag inzake de rechten van het 

kind, 

Or. en 

 

Amendement  4 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de Millenniumverklaring van de 

Verenigde Naties van 8 september 2000 

(A/Res/55/2), het VN-

ontwikkelingsprogramma voor de periode 

na 2015 en de resoluties van de Algemene 

Vergadering, 

Or. fr 

 

Amendement  5 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, 

Or. fr 
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Amendement  6 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien artikel 3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie, 

Or. fr 

 

Amendement  7 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien artikel 21 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (VEU), 

- gezien artikel 2, artikel 3, lid 5, en artikel 

21 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie (VEU), 

Or. fr 

 

Amendement  8 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien artikel 207 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie, 

Or. fr 
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Amendement  9 

Marielle de Sarnez 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, 

Or. fr 

 

Amendement  10 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de EU-richtsnoeren over 

mensenrechtenkwesties, in het bijzonder 

de richtsnoeren voor de bevordering en de 

bescherming van het genot van alle 

mensenrechten door lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 

en interseksuelen (LGBTI), de 

richtsnoeren tot bevordering en 

bescherming van de vrijheid van 

godsdienst en overtuiging, die allebei door 

de Raad zijn goedgekeurd op 24 juni 

2013, en de richtsnoeren over de vrijheid 

van meningsuiting online en offline, die 

op 12 mei 2014 zijn goedgekeurd, 

– gezien de EU-richtsnoeren over 

mensenrechtenkwesties, 

Or. fr 

 

Amendement  11 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 8 
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Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de EU-richtsnoeren over 

mensenrechtenkwesties, in het bijzonder 

de richtsnoeren voor de bevordering en de 

bescherming van het genot van alle 

mensenrechten door lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 

en interseksuelen (LGBTI), de 

richtsnoeren tot bevordering en 

bescherming van de vrijheid van 

godsdienst en overtuiging, die allebei door 

de Raad zijn goedgekeurd op 24 juni 2013, 

en de richtsnoeren over de vrijheid van 

meningsuiting online en offline, die op 12 

mei 2014 zijn goedgekeurd, 

– gezien de EU-richtsnoeren over 

mensenrechtenkwesties, de richtsnoeren tot 

bevordering en bescherming van de 

vrijheid van godsdienst en overtuiging, die 

allebei door de Raad zijn goedgekeurd op 

24 juni 2013, en de richtsnoeren over de 

vrijheid van meningsuiting online en 

offline, die op 12 mei 2014 zijn 

goedgekeurd, 

Or. fr 

 

Amendement  12 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn spoedresoluties over gevallen 

van schendingen van de mensenrechten, 

de democratie en de rechtsstaat, 

Or. fr 

 

Amendement  13 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het gezamenlijke werkdocument 
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van de EU "Advancing the Principle of 

Complementarity: Toolkit for bridging the 

gap between International and National 

Justice", 

Or. en 

 

Amendement  14 

Marietje Schaake 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het verslag over een strategie 

voor digitale vrijheid in het buitenlands 

beleid van de EU, dat is aangenomen op 

15 november 2012, 

Or. en 

 

Amendement  15 

Marietje Schaake 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 15 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het verslag over vrijheid van pers 

en media in de wereld, dat is aangenomen 

op 20 mei 2013, 

Or. en 

 

Amendement  16 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 15 quater (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de gezamenlijke mededeling van 

de hoge vertegenwoordiger van de Unie 

voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid en de Commissie aan de 

Europese Raad, het Europees Parlement, 

het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio's van 

8 maart 2011 met als titel "Een 

partnerschap voor democratie en gedeelde 

welvaart met het zuidelijke Middellandse 

Zeegebied" (COM(2011)0200), 

Or. fr 

 

Amendement  17 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 17 juni 2010 

over de uitvoering van Verordening (EG) 

nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking 

tot de handel in bepaalde goederen die 

gebruikt zouden kunnen worden voor de 

doodstraf, foltering of andere wrede, 

onmenselijke of onterende behandeling of 

bestraffing8a, 

 __________________ 

 8a Aangenomen teksten, 

P7_TA(2010)0236 

Or. fr 

 

Amendement  18 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 
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Ontwerpresolutie 

Visum 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de resolutie van de VN-

Mensenrechtenraad van 26 juni 2014 

waarin wordt opgeroepen tot de 

oprichting van een intergouvernementele 

werkgroep met een onbeperkte 

samenstelling met als mandaat "de 

ontwikkeling van een internationaal, 

juridisch bindend instrument voor de 

regulering, in het kader van het 

internationaal recht met betrekking tot de 

rechten van de mens, van de activiteiten 

van transnationale en andere 

ondernemingen", 

Or. fr 

 

Amendement  19 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 14 februari 

2006 over de mensenrechten- en 

democratieclausule in door de Europese 

Unie gesloten overeenkomsten9a, 

 __________________ 

 9a PB C 290 E van 29.11.2006, blz. 107. 

Or. fr 

 

Amendement  20 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 25 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 25 november 

2014 over de EU en het mondiaal 

ontwikkelingskader voor de periode na 

20153a, 

 __________________ 

 3a Aangenomen teksten, P8_TA-

PROV(2014)0059 

Or. fr 

 

Amendement  21 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 25 november 

2014 over de EU en het mondiaal 

ontwikkelingskader voor de periode na 

2015, 

Or. fr 

 

Amendement  22 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 25 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 27 november 

2014 over het 25-jarig bestaan van het 

VN-Verdrag inzake de rechten van het 

kind, 

Or. fr 
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Amendement  23 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien de IAO-conventie met betrekking 

tot migrerende werknemers van 1949, 

Or. fr 

 

Amendement  24 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 27 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het Verdrag nr. 169 van de 

Internationale Arbeidsorganisatie inzake 

inheemse volken en stammen in 

onafhankelijke landen, 

Or. es 

 

Amendement  25 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 27 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 10 oktober 

2013 over discriminatie op grond van 

kaste (2013/2676 (RSP)), 

Or. en 
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Amendement  26 

Anne-Marie Mineur 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 27 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het Europees Sociaal Handvest 

dat is ondertekend op 18 oktober 1961 in 

Turijn en is herzien op 3 mei 1996 in 

Straatsburg, 

Or. en 

 

Amendement  27 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien zijn aanbeveling aan de Raad 

van 18 april 2013 over het VN-beginsel 

van "verantwoordelijkheid tot 

bescherming" (Responsibility to Protect, 

R2P)13, 

Schrappen 

__________________  

13 Aangenomen teksten, 

P7_TA(2013)0180. 

 

Or. es 

 

Amendement  28 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging -A (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 -A. overwegende dat artikel 25 van de 

UVRM bepaalt dat eenieder recht heeft op 

een toereikende levensstandaard en 

moeder en kind recht hebben op 

bijzondere zorg en bijstand; overwegende 

dat het VN-Verdrag inzake de rechten van 

het kind, het mensenrechtenverdrag dat 

door de meeste landen is geratificeerd, 

zijn 25-jarig bestaan viert; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat in artikel 21 VEU de 

verplichting van de Unie wordt versterkt 

om zich bij haar internationaal optreden 
te laten leiden door de beginselen van de 

democratie, de rechtsstaat, de universaliteit 

en de ondeelbaarheid van de 

mensenrechten en de fundamentele 

vrijheden, de eerbiediging van de 

menselijke waardigheid, de beginselen van 

gelijkheid en solidariteit en de naleving 

van de beginselen van het Handvest van de 

Verenigde Naties, het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en het 

internationaal recht; 

A. overwegende dat in artikel 21 VEU de 

bevoegdheid van de Unie wordt versterkt 

om een gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid te ontwikkelen op basis 

van de beginselen van de democratie, de 

rechtsstaat, de universaliteit en de 

ondeelbaarheid van de mensenrechten en 

de fundamentele vrijheden, de eerbiediging 

van de menselijke waardigheid, het 

bevorderen van het internationaal recht 

en de rechtspraak en de eerbiediging van 

de beginselen van gelijkheid en solidariteit 

en de naleving van de beginselen van het 

Handvest van de Verenigde Naties, het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en het internationaal recht; 

Or. en 

 

Amendement  30 

Marie-Christine Vergiat 
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Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat in artikel 21 VEU de 

verplichting van de Unie wordt versterkt 

om zich bij haar internationaal optreden te 

laten leiden door de beginselen van de 

democratie, de rechtsstaat, de universaliteit 

en de ondeelbaarheid van de 

mensenrechten en de fundamentele 

vrijheden, de eerbiediging van de 

menselijke waardigheid, de beginselen van 

gelijkheid en solidariteit en de naleving 

van de beginselen van het Handvest van de 

Verenigde Naties, het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en het 

internationaal recht; 

A. overwegende dat in artikel 21 VEU de 

verplichting van de Unie wordt versterkt 

om zich bij haar internationaal optreden te 

laten leiden door de beginselen van de 

democratie, de rechtsstaat, de universaliteit 

en de ondeelbaarheid van de 

mensenrechten en de fundamentele 

vrijheden, de eerbiediging van de 

menselijke waardigheid, de beginselen van 

gelijkheid en solidariteit en de naleving 

van de beginselen van het Handvest van de 

Verenigde Naties, het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en het 

internationaal recht; overwegende dat de 

Europese Unie krachtens artikel 6 VEU is 

toegetreden tot het Europees Verdrag voor 

de bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden; 

Or. fr 

 

Amendement  31 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat krachtens 

artikel 207 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) 

de handelspolitiek van de Unie wordt 

gevoerd in het kader van de beginselen en 

doelstellingen van het externe optreden 

van de Unie; 

Or. fr 
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Amendement  32 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de eerbiediging, de 

bevordering en de vrijwaring van de 

universaliteit en ondeelbaarheid van de 

mensenrechten hoekstenen zijn van het 

internationale optreden van de EU; 

B. overwegende dat de eerbiediging, de 

bevordering en de vrijwaring van de 

universaliteit en ondeelbaarheid van de 

mensenrechten hoekstenen zijn van het 

internationale optreden van de EU; 

overwegende dat de universaliteit van de 

mensenrechten ernstig in twijfel wordt 

getrokken door een aantal autoritaire 

regimes, met name in multilaterale fora; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de eerbiediging, de 

bevordering en de vrijwaring van de 

universaliteit en ondeelbaarheid van de 

mensenrechten hoekstenen zijn van het 

internationale optreden van de EU; 

B. overwegende dat de eerbiediging, de 

bevordering en de vrijwaring van de 

universaliteit en ondeelbaarheid van de 

mensenrechten hoekstenen zijn van het 

buitenlands en veiligheidsbeleid van de 

EU; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 
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Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de eerbiediging, de 

bevordering en de vrijwaring van de 

universaliteit en ondeelbaarheid van de 

mensenrechten hoekstenen zijn van het 

internationale optreden van de EU; 

B. overwegende dat de eerbiediging, de 

bevordering en de vrijwaring van de 

universaliteit en ondeelbaarheid van de 

mensenrechten op zijn minst hoekstenen 

zouden moeten zijn van het internationale 

optreden van de EU; 

Or. fr 

 

Amendement  35 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat meer dan de helft 

van de wereldbevolking nog steeds onder 

ondemocratische regimes leeft en dat de 

voorbije jaren de vrijheid op mondiaal 

niveau voortdurend is afgenomen; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B ter. overwegende dat democratische 

regimes niet alleen worden gekenmerkt 

door het organiseren van verkiezingen, 

maar ook door eerbiediging van de 

rechtsstaat, vrijheid van meningsuiting, 

eerbiediging van de mensenrechten en de 

aanwezigheid van een onafhankelijk 

gerechtelijk apparaat en onpartijdig 
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bestuur; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de geloofwaardigheid 

van de EU op het vlak van externe 

betrekkingen erop vooruit zal gaan, als er 

tussen haar interne en haar externe beleid 

meer samenhang komt met betrekking tot 

de mensenrechten; 

C. overwegende dat de geloofwaardigheid 

van de EU op het vlak van externe 

betrekkingen erop vooruit zal gaan, als er 

tussen haar interne en haar externe beleid 

meer samenhang komt met betrekking tot 

de democratie en de mensenrechten; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Michèle Alliot-Marie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de geloofwaardigheid 

van de EU op het vlak van externe 

betrekkingen erop vooruit zal gaan, als er 

tussen haar interne en haar externe beleid 

meer samenhang komt met betrekking tot 

de mensenrechten; 

C. overwegende dat de geloofwaardigheid 

van de EU op het vlak van externe 

betrekkingen en op het internationale 

toneel erop vooruit zal gaan, als er tussen 

haar interne en haar externe beleid meer 

samenhang komt met betrekking tot de 

mensenrechten; 

Or. fr 

 

Amendement  39 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 
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Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de geloofwaardigheid 

van de EU op het vlak van externe 

betrekkingen erop vooruit zal gaan, als er 

tussen haar interne en haar externe beleid 

meer samenhang komt met betrekking tot 

de mensenrechten; 

C. overwegende dat de geloofwaardigheid 

van de EU op het vlak van externe 

betrekkingen erop vooruit zal gaan, als er 

tussen haar interne en haar externe beleid 

meer samenhang komt met betrekking tot 

de mensenrechten; betreurt het feit dat het 

EU-mensenrechtenbeleid beperkt of zelfs 

tegengewerkt wordt door allerhande 

diplomatieke, politieke of economische 

belangen die soms zelfs tot dubbele 

standaarden leiden, hetgeen schadelijk is 

voor het EU-beleid op dit vlak en volledig 

strijdig is met de mensenrechten als 

universeel recht; 

Or. fr 

 

Amendement  40 

Marietje Schaake 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de nieuwe 

vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van 

de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid (VV/HV) heeft verklaard 

dat de mensenrechten één van haar 

overkoepelende prioriteiten zullen zijn en 

dat zij van plan is de mensenrechten te 

gebruiken als een leidraad voor al haar 

betrekkingen met derde landen; 

overwegende dat zij eveneens het 

engagement van de EU heeft herhaald om 

de mensenrechten op alle gebieden van 

buitenlandse betrekkingen "zonder 

uitzondering" te bevorderen; overwegende 

dat de goedkeuring van het nieuwe EU-

actieplan voor mensenrechten en 

D. overwegende dat de nieuwe 

vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van 

de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid (VV/HV) heeft verklaard 

dat de mensenrechten één van haar 

overkoepelende prioriteiten zullen zijn en 

dat zij van plan is de mensenrechten te 

gebruiken als een leidraad voor alle 

betrekkingen met derde landen; 

overwegende dat zij eveneens het 

engagement van de EU heeft herhaald om 

de mensenrechten op alle gebieden van 

buitenlandse betrekkingen "zonder 

uitzondering" te bevorderen; overwegende 

dat de goedkeuring van het nieuwe EU-

actieplan voor mensenrechten en 
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democratie en de hernieuwing van het 

mandaat van de speciale 

vertegenwoordiger van de EU voor de 

mensenrechten op de EU-agenda van begin 

2015 zullen staan; 

democratie en de hernieuwing van het 

mandaat van de speciale 

vertegenwoordiger van de EU voor de 

mensenrechten op de EU-agenda van begin 

2015 zullen staan; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de nieuwe 

vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van 

de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid (VV/HV) heeft verklaard 

dat de mensenrechten één van haar 

overkoepelende prioriteiten zullen zijn en 

dat zij van plan is de mensenrechten te 

gebruiken als een leidraad voor al haar 

betrekkingen met derde landen; 

overwegende dat zij eveneens het 

engagement van de EU heeft herhaald om 

de mensenrechten op alle gebieden van 

buitenlandse betrekkingen "zonder 

uitzondering" te bevorderen; overwegende 

dat de goedkeuring van het nieuwe EU-

actieplan voor mensenrechten en 

democratie en de hernieuwing van het 

mandaat van de speciale 

vertegenwoordiger van de EU voor de 

mensenrechten op de EU-agenda van begin 

2015 zullen staan; 

D. overwegende dat de nieuwe 

vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van 

de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid (VV/HV) heeft verklaard 

dat de mensenrechten één van haar 

overkoepelende prioriteiten zullen zijn en 

dat zij van plan is de mensenrechten te 

gebruiken als een leidraad voor al haar 

betrekkingen met derde landen; 

overwegende dat zij eveneens het 

engagement van de EU heeft herhaald om 

de mensenrechten op alle gebieden van 

buitenlandse betrekkingen "zonder 

uitzondering" te bevorderen en in het 

bijzonder op het gebied van het 

handelsbeleid; overwegende dat de 

goedkeuring van het nieuwe EU-actieplan 

voor mensenrechten en democratie en de 

hernieuwing van het mandaat van de 

speciale vertegenwoordiger van de EU 

voor de mensenrechten op de EU-agenda 

van begin 2015 zullen staan; 

Or. fr 

 

Amendement  42 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 
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Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat het jaarverslag van de 

EU en gebeurtenissen die na de 

verslagperiode hebben plaatsgehad, er sterk 

aan herinneren dat een grote menselijke 

prijs wordt betaald voor de niet-

eerbiediging van de mensenrechten; 

overwegende dat er voor de EU aan die 

niet-eerbiediging van de mensenrechten 

eveneens een groot materieel en 

budgettair kostenplaatje vasthangt, 

wanneer de niet-eerbiediging van de 

mensenrechten en het gebrek aan legitieme 

democratische participatie leiden tot 

instabiliteit, falende staten, humanitaire 

crises en gewapende conflicten, fenomenen 

waarop de EU moet reageren; 

F. overwegende dat het jaarverslag van de 

EU en gebeurtenissen die na de 

verslagperiode hebben plaatsgehad, er sterk 

aan herinneren dat een grote menselijke 

prijs wordt betaald voor de niet-

eerbiediging van de mensenrechten; 

overwegende dat er voor de EU aan die 

niet-eerbiediging van de mensenrechten in 

derde landen nefaste gevolgen 

vasthangen, wanneer de niet-eerbiediging 

van de mensenrechten en het gebrek aan 

legitieme democratische participatie leiden 

tot instabiliteit, falende staten, humanitaire 

crises en gewapende conflicten, fenomenen 

waarop de EU moet reageren; 

Or. fr 

 

Amendement  43 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat het jaarverslag van de 

EU en gebeurtenissen die na de 

verslagperiode hebben plaatsgehad, er sterk 

aan herinneren dat een grote menselijke 

prijs wordt betaald voor de niet-

eerbiediging van de mensenrechten; 

overwegende dat er voor de EU aan die 

niet-eerbiediging van de mensenrechten 

eveneens een groot materieel en budgettair 

kostenplaatje vasthangt, wanneer de niet-

eerbiediging van de mensenrechten en het 

gebrek aan legitieme democratische 

participatie leiden tot instabiliteit, falende 

staten, humanitaire crises en gewapende 

F. overwegende dat het jaarverslag van de 

EU en gebeurtenissen die na de 

verslagperiode hebben plaatsgehad, er sterk 

aan herinneren dat een grote menselijke 

prijs wordt betaald voor de niet-

eerbiediging van de mensenrechten; 

overwegende dat er voor de EU aan die 

niet-eerbiediging van de mensenrechten 

eveneens een groot materieel en budgettair 

kostenplaatje vasthangt, wanneer de niet-

eerbiediging van de mensenrechten en het 

gebrek aan legitieme democratische 

participatie leiden tot instabiliteit, falende 

staten, humanitaire crises en gewapende 
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conflicten, fenomenen waarop de EU 

moet reageren; 

conflicten; 

Or. es 

 

Amendement  44 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het streven van de EU 

naar een effectief multilateralisme, met de 

VN als kern, een integraal onderdeel vormt 

van het externe beleid van de Unie en 

geworteld is in de overtuiging dat een 

multilateraal systeem gebaseerd op 

universele regels en waarden de beste 

wijze is om de wereldwijde crises, 

uitdagingen en bedreigingen het hoofd te 

bieden; 

G. overwegende dat het streven van de EU 

naar een effectief multilateralisme een 

integraal onderdeel vormt van het externe 

beleid van de Unie en geworteld is in de 

overtuiging dat een multilateraal systeem 

de beste wijze is om de wereldwijde crises, 

uitdagingen en bedreigingen het hoofd te 

bieden; 

Or. fr 

 

Amendement  45 

Michèle Alliot-Marie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat het Parlement in zijn 

resolutie van 17 juli 2014 zijn sterke steun 

heeft herhaald voor de goedkeuring van 

de Kampala-amendementen op het 

Statuut van Rome van het Internationaal 

Strafhof, met inbegrip van het 

amendement over het misdrijf agressie, en 

alle EU-lidstaten heeft verzocht de 

Kampala-amendementen te ratificeren en 

hun nationale wetgeving ermee in 

Schrappen 
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overeenstemming te brengen; 

overwegende dat het amendement over het 

misdrijf agressie op internationaal niveau 

zal bijdragen aan de rechtsstaat alsook 

aan wereldwijde vrede en veiligheid door 

het illegaal gebruik van geweld te 

ontmoedigen en aldus proactief bij te 

dragen aan de voorkoming van dergelijke 

misdrijven en aan de consolidering van 

duurzame vrede; 

Or. fr 

 

Amendement  46 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 I bis. overwegende dat het aantal 

werklozen sinds 2007 met 28 miljoen is 

toegenomen en dat het aantal werklozen 

als gevolg van de systeemcrisis op 67 

miljoen wordt geraamd; overwegende dat 

in de ontwikkelingslanden 60,9 % van de 

mensen met een baan het nog steeds met 

minder dan 4 dollar per dag moet stellen; 

overwegende dat 1,2 miljard mensen in de 

wereld in extreme armoede leven en dat 

805 miljoen mensen honger lijden; 

overwegende dat, ook al stond de 

belangrijkste doelstelling van de MDG's, 

namelijk de uitbanning van extreme 

armoede en honger, op het punt deels te 

worden verwezenlijkt, de 

bezuinigingsmaatregelen in zowel 

ontwikkelde als ontwikkelingslanden 

hebben geleid tot een verslechtering van 

de arbeidsmarkt en de 

levensomstandigheden en de kloof tussen 

de rijksten en de armsten alleen maar 

groter hebben gemaakt; 

Or. fr 
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Amendement  47 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 J bis. overwegende dat gratis lager 

onderwijs voor alle kinderen een 

grondrecht is dat in het internationale 

Verdrag inzake de rechten van het kind 

van 1989 is voorzien; overwegende dat 

onderwijs voor zowel kinderen als 

volwassenen armoede en kindersterfte 

helpt terug te dringen en goede 

milieupraktijken helpt te bevorderen; 

overwegende dat toegang tot onderwijs 

voor iedereen integrerend deel vormt van 

de MDG aangaande gendergelijkheid, met 

name wat de voltooiing van het 

basisonderwijs betreft; overwegende dat 

er nog een lange weg moet worden 

afgelegd voor de verwezenlijking van deze 

doelstelling; 

Or. fr 

 

Amendement  48 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging L 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat arbeidsrechten en 

vakbondsrechten in de hele wereld fel 

onder vuur liggen, terwijl de werkwijzen 

van bedrijven een diepe impact hebben op 

de rechten van werknemers, 

gemeenschappen en consumenten in en 

buiten Europa; overwegende dat landen 

door internationaal recht inzake de 

L. overwegende dat de werkwijzen van 

bedrijven een diepe impact hebben op de 

rechten van werknemers, gemeenschappen 

en consumenten; overwegende dat landen 

door internationaal recht inzake de 

mensenrechten verplicht zijn de 

mensenrechten te beschermen, ervoor te 

zorgen dat de activiteiten van bedrijven in 
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mensenrechten verplicht zijn de 

mensenrechten te beschermen, ervoor te 

zorgen dat de activiteiten van bedrijven in 

hun rechtsgebied de mensenrechten niet 

schenden en dat slachtoffers doeltreffende 

vormen van genoegdoening ter 

beschikking hebben; 

hun rechtsgebied de mensenrechten niet 

schenden en dat slachtoffers doeltreffende 

vormen van genoegdoening ter 

beschikking hebben; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Angel Dzhambazki 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging L bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 L bis. overwegende dat de fundamentele 

vrijheden, de mensenrechten en gelijke 

kansen moeten worden gewaarborgd voor 

alle burgers van de landen die tot de 

Europese Unie willen toetreden; 

overwegende dat de bescherming van 

nationale minderheden en regionale en 

minderheidstalen in een aantal van deze 

landen evenwel een belangrijk probleem 

is, dat niet eenvoudigweg kan worden 

opgelost door de bestrijding van 

vreemdelingenhaat en discriminatie maar 

waarvoor specifieke juridische, talen-, 

culturele, sociale en andere regelingen en 

omgangsmanieren moeten worden 

ingevoerd; 

Or. bg 

 

Amendement  50 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging L bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 L bis. overwegende dat de bedrijfswereld 

een belangrijke rol speelt in het 

bevorderen van de mensenrechten en dat 

dergelijke inspanningen zeer wenselijk 

zijn en door overheidsinstellingen 

wereldwijd ondersteund zouden moeten 

worden; overwegende dat het bevorderen 

van de mensenrechten beschouwd moet 

worden als een platform voor 

samenwerking tussen overheden en de 

particuliere sector; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Michèle Alliot-Marie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging L bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 L bis. overwegende dat het aan derde 

landen toegekende SAP+-systeem een 

clausule met betrekking tot de naleving 

van de internationale verdragen inzake 

mensenrechten en arbeidsrechten vereist; 

Or. fr 

 

Amendement  52 

Angel Dzhambazki 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

М. overwegende dat in artikel 16 van de 

Universele Verklaring van de Rechten van 

de Mens (UVRM) is bepaald dat mannen 

М. overwegende dat in artikel 16 van de 

Universele Verklaring van de Rechten van 

de Mens (UVRM) is bepaald dat mannen 
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en vrouwen van huwbare leeftijd zonder 

enige beperking op grond van ras, 

nationaliteit of godsdienst, het recht 

hebben om te huwen en een gezin te 

stichten en dat zij gelijke rechten hebben 

wat het huwelijk betreft, tijdens het 

huwelijk en bij de ontbinding ervan; 

en vrouwen van huwbare leeftijd zonder 

enige beperking op grond van ras, 

nationaliteit of godsdienst, het recht 

hebben om te huwen en een gezin te 

stichten en dat zij gelijke rechten hebben 

wat het huwelijk betreft, tijdens het 

huwelijk en bij de ontbinding ervan, en dat 

het gezin, als natuurlijke en fundamentele 

kern van de samenleving, recht heeft op 

bescherming door de samenleving en de 

staat; 

Or. bg 

 

Amendement  53 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat in artikel 16 van de 

Universele Verklaring van de Rechten van 

de Mens (UVRM) is bepaald dat mannen 

en vrouwen van huwbare leeftijd zonder 

enige beperking op grond van ras, 

nationaliteit of godsdienst, het recht 

hebben om te huwen en een gezin te 

stichten en dat zij gelijke rechten hebben 

wat het huwelijk betreft, tijdens het 

huwelijk en bij de ontbinding ervan; 

M. overwegende dat in artikel 16 van de 

Universele Verklaring van de Rechten van 

de Mens (UVRM) is bepaald dat mannen 

en vrouwen van huwbare leeftijd zonder 

enige beperking op grond van ras, 

nationaliteit of godsdienst, het recht 

hebben om te huwen en een gezin te 

stichten en dat zij gelijke rechten hebben 

wat het huwelijk betreft, tijdens het 

huwelijk en bij de ontbinding ervan; en dat 

een huwelijk alleen wordt gesloten met de 

vrije en volledige instemming van de 

aanstaande echtgenoten; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 
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Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat in artikel 14 van de 

UVRM het recht wordt erkend om in 

andere landen asiel te zoeken en te 

genieten tegen vervolging; overwegende 

dat in het VN-Verdrag betreffende de 

status van vluchtelingen duidelijk wordt 

bepaald dat alle vluchtelingen recht hebben 

op speciale bescherming en geen enkel 

land een vluchteling mag uitzetten of 

terugleiden naar een grondgebied waar zijn 

leven of vrijheid bedreigd zou worden; 

N. overwegende dat in artikel 14 van de 

UVRM het recht wordt erkend om in 

andere landen asiel te zoeken en te 

genieten tegen vervolging; overwegende 

dat in het VN-Verdrag betreffende de 

status van vluchtelingen duidelijk wordt 

bepaald dat alle vluchtelingen recht hebben 

op speciale bescherming; overwegende dat 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie in het bijzonder het recht 

op menselijke waardigheid, het recht op 

asiel en bescherming in geval van 

verwijdering of uitzetting en het beginsel 

van non-refoulement erkent; overwegende 

dat in artikel 33, lid 1, van het VN-

Verdrag betreffende de status van 

vluchtelingen staat dat geen der 

verdragsluitende staten, op welke wijze 

ook, een vluchteling zal uitzetten of 

teruggeleiden naar de grenzen van een 

grondgebied waar zijn leven of vrijheid 

bedreigd zou worden op grond van zijn 

ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren 

tot een bepaalde sociale groep of zijn 

politieke overtuiging en dat geen enkel 

land een vluchteling mag uitzetten of 

terugleiden naar een grondgebied waar zijn 

leven of vrijheid bedreigd zou worden en 

dat ontscheping in een derde land alleen 

in uitzonderlijke omstandigheden mag 

plaatsvinden; overwegende dat het 

verplicht is de internationale verdragen 

inzake mensenrechten na te leven en dat 

de lidstaten overeenkomstig het 

internationaal recht verplicht zijn 

waardige opvangomstandigheden en 

procedures te garanderen waarbij de 

grondrechten van personen worden 

geëerbiedigd; 

Or. fr 
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Amendement  55 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat in artikel 14 van de 

UVRM het recht wordt erkend om in 

andere landen asiel te zoeken en te 

genieten tegen vervolging; overwegende 

dat in het VN-Verdrag betreffende de 

status van vluchtelingen duidelijk wordt 

bepaald dat alle vluchtelingen recht hebben 

op speciale bescherming en geen enkel 

land een vluchteling mag uitzetten of 

terugleiden naar een grondgebied waar 

zijn leven of vrijheid bedreigd zou 

worden; 

N. overwegende dat in artikel 14 van de 

UVRM het recht wordt erkend om in 

andere landen asiel te zoeken en te 

genieten tegen vervolging; overwegende 

dat in het VN-Verdrag betreffende de 

status van vluchtelingen duidelijk wordt 

bepaald dat alle vluchtelingen recht hebben 

op speciale bescherming; 

Or. fr 

 

Amendement  56 

Angel Dzhambazki 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat in artikel 14 van de 

UVRM het recht wordt erkend om in 

andere landen asiel te zoeken en te 

genieten tegen vervolging; overwegende 

dat in het VN-Verdrag betreffende de 

status van vluchtelingen duidelijk wordt 

bepaald dat alle vluchtelingen recht hebben 

op speciale bescherming en geen enkel 

land een vluchteling mag uitzetten of 

terugleiden naar een grondgebied waar zijn 

leven of vrijheid bedreigd zou worden; 

N. overwegende dat in artikel 14 van de 

UVRM het recht wordt erkend om in 

andere landen asiel te zoeken en te 

genieten tegen vervolging, ofschoon dat 

recht niet geldt voor personen die worden 

vervolgd in verband met een niet-politiek 

misdrijf of een handeling die in strijd is 

met de doelstellingen en beginselen van 

de VN; overwegende dat in het VN-

Verdrag betreffende de status van 

vluchtelingen duidelijk wordt bepaald dat 

alle vluchtelingen recht hebben op speciale 

bescherming en geen enkel land een 

vluchteling mag uitzetten of terugleiden 

naar een grondgebied waar zijn leven of 
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vrijheid bedreigd zou worden; 

Or. bg 

 

Amendement  57 

Dennis de Jong, Peter van Dalen, Anne-Marie Mineur, Branislav Škripek 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 N bis. overwegende dat overeenkomstig 

artikel 18 van de UVRM eenieder recht 

heeft op vrijheid van gedachte, geweten en 

godsdienst; overwegende dat het aantal 

incidenten die verband houden met de 

vrijheid van godsdienst of geloof sterk is 

gestegen, onder andere als gevolg van het 

toenemende aantal conflicten met een 

religieuze dimensie; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 N bis. overwegende dat artikel 25 van de 

UVRM bepaalt dat eenieder recht heeft op 

een toereikende levensstandaard en 

moeder en kind recht hebben op 

bijzondere zorg en bijstand; overwegende 

dat het VN-Verdrag inzake de rechten van 

het kind, het mensenrechtenverdrag dat 

door de meeste landen is geratificeerd, 

zijn 25-jarig bestaan viert; 

Or. en 
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Amendement  59 

Michèle Alliot-Marie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat door de gevolgen van 

klimaatsverandering, zoals stijgende 

temperaturen, stijgende zeeniveaus en 

extremere weersomstandigheden, de 

uitdagingen van globale instabiliteit zullen 

intensiveren en het risico op ernstige 

mensenrechtenschendingen dus ook zal 

toenemen; overwegende dat de term 

"klimaatvluchteling" als aanduiding voor 

mensen die zich ten gevolge van de 

klimaatverandering genoodzaakt zien hun 

woonplaats te ontvluchten en hun 

toevlucht in het buitenland te zoeken, nog 

niet is erkend in het internationale recht 

of in enige juridisch bindende 

internationale overeenkomst; 

O. overwegende dat door de gevolgen van 

klimaatsverandering, zoals stijgende 

temperaturen, stijgende zeeniveaus en 

extremere weersomstandigheden, de 

uitdagingen van globale instabiliteit zullen 

intensiveren en het risico op ernstige 

mensenrechtenschendingen dus ook zal 

toenemen; 

Or. fr 

 

Amendement  60 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat door de gevolgen van 

klimaatsverandering, zoals stijgende 

temperaturen, stijgende zeeniveaus en 

extremere weersomstandigheden, de 

uitdagingen van globale instabiliteit zullen 

intensiveren en het risico op ernstige 

mensenrechtenschendingen dus ook zal 

toenemen; overwegende dat de term 

"klimaatvluchteling" als aanduiding voor 

O. overwegende dat door de gevolgen van 

klimaatsverandering, zoals stijgende 

temperaturen, stijgende zeeniveaus en 

extremere weersomstandigheden, de 

uitdagingen van globale instabiliteit zullen 

intensiveren en het risico op ernstige 

mensenrechtenschendingen dus ook zal 

toenemen; overwegende dat de EU moet 

overwegen het tweeledige beleid van 
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mensen die zich ten gevolge van de 

klimaatverandering genoodzaakt zien hun 

woonplaats te ontvluchten en hun 

toevlucht in het buitenland te zoeken, nog 

niet is erkend in het internationale recht 

of in enige juridisch bindende 

internationale overeenkomst; 

strategieën voor mitigatie en aanpak van 

klimaatverandering voor de meest 

kwetsbare groepen, centraal te stellen in 

haar buitenlands, ontwikkelings- en 

milieubeleid; 

Or. en 

 

Amendement  61 

Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging O bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 O bis. overwegende dat de toegang tot 

veilig drinkwater en sanitaire 

voorzieningen een grondrecht is dat 

voortvloeit uit het recht op een 

toereikende levensstandaard en 

onlosmakelijk verbonden is met het recht 

op het hoogst mogelijke niveau van 

lichamelijke en geestelijke gezondheid, 

alsook met het recht op leven en 

menselijke waardigheid; overwegende dat 

ongeveer 2,6 miljard mensen − de helft 

van de bevolking van de 

ontwikkelingslanden − niet eens 

beschikken over een "verbeterde" latrine 

en 1,1 miljard mensen geen toegang 

hebben tot enige vorm van drinkwater; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging O bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 O bis. overwegende dat artikel 25 van de 

UVRM bepaalt dat eenieder recht heeft op 

een levensstandaard die toereikend is voor 

de gezondheid en het welzijn van zichzelf 

en zijn gezin, waaronder medische 

verzorging; overwegende dat resolutie 

26/28 van de MRR oproept om tijdens de 

volgende vergadering van het Sociaal 

Forum van de MRR de aandacht te 

vestigen op toegang tot geneesmiddelen in 

het kader van het recht van eenieder op 

het hoogst mogelijke niveau van 

lichamelijke en geestelijke gezondheid; 

overwegende dat de statuten van de WHO 

bepalen dat het genieten van het hoogst 

mogelijke niveau van gezondheid een van 

de grondrechten van ieder mens is, zonder 

onderscheid naar ras, godsdienst, 

politieke overtuiging of economische of 

sociale situatie;78 

Or. en 

 

Amendement  63 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging P 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

P. overwegende dat dit verslag, dat wordt 

opgesteld als antwoord op het door de 

Raad aangenomen EU-jaarverslag, een 

toekomstgerichte analyse is van de EU-

activiteiten op dit vlak; overwegende dat 

het Parlement in zijn resoluties over de 

vorige jaarverslagen en over de herziening 

van de mensenrechtenstrategie van de EU 

heeft onderstreept dat voortdurend moet 

worden gereflecteerd over zijn eigen 

praktijken in verband met het integreren 

van mensenrechten in zijn activiteiten, 

P. overwegende dat dit verslag, dat wordt 

opgesteld als antwoord op het door de 

Raad aangenomen EU-jaarverslag, een 

toekomstgerichte analyse is van de EU-

activiteiten op dit vlak; overwegende dat 

het Parlement in zijn resoluties over de 

vorige jaarverslagen en over de herziening 

van de mensenrechtenstrategie van de EU 

heeft onderstreept dat voortdurend moet 

worden gereflecteerd over zijn eigen 

praktijken in verband met het integreren 

van mensenrechten in zijn activiteiten, over 
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alsook over de follow-up van zijn 

dringende resoluties waarin inbreuken op 

de democratie, de mensenrechten en de 

rechtsstaat worden veroordeeld; 

de follow-up van zijn dringende resoluties 

waarin inbreuken op de democratie, de 

mensenrechten en de rechtsstaat worden 

veroordeeld, alsook over de opvolging van 

de clausules aangaande democratie en 

mensenrechten in alle overeenkomsten 

tussen de EU en derde landen; 

Or. fr 

 

Amendement  64 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. herinnert eraan dat in de preambule van 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie wordt bevestigd dat de Unie 

"de mens centraal stelt in haar optreden"; 

benadrukt dat dit niet als een abstract 

concept was bedoeld, maar dat deze 

woorden duiden op een klemtoon op het 

echte leven, op de concrete aspecten van 

het bestaan en op het geven van een 

constitutionele basis aan grondbehoeften, 

op basis van de onschendbare 

waardigheid van elk individu; 

1. herinnert eraan dat in de preambule van 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie wordt bevestigd dat de Unie 

"de mens en de menselijke waardigheid 

centraal stelt in haar optreden"; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. herinnert eraan dat in de preambule van 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie wordt bevestigd dat de Unie 

1. herinnert eraan dat in de preambule van 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie wordt bevestigd dat de Unie 
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"de mens centraal stelt in haar optreden"; 

benadrukt dat dit niet als een abstract 

concept was bedoeld, maar dat deze 

woorden duiden op een klemtoon op het 

echte leven, op de concrete aspecten van 

het bestaan en op het geven van een 
constitutionele basis aan grondbehoeften, 

op basis van de onschendbare waardigheid 

van elk individu; 

"de mens centraal stelt in haar optreden"; 

benadrukt dat dit een richtsnoer is dat 

bedoeld is om een constitutionele basis te 

geven aan grondbehoeften, op basis van de 

onschendbare waardigheid van elk 

individu; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Georgios Epitideios 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. herinnert eraan dat in de preambule van 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie wordt bevestigd dat de Unie 

"de mens centraal stelt in haar optreden"; 

benadrukt dat dit niet als een abstract 

concept was bedoeld, maar dat deze 

woorden duiden op een klemtoon op het 

echte leven, op de concrete aspecten van 

het bestaan en op het geven van een 

constitutionele basis aan grondbehoeften, 

op basis van de onschendbare waardigheid 

van elk individu; 

1. herinnert eraan dat in de preambule van 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie wordt bevestigd dat de Unie 

"de mens centraal stelt in haar optreden"; 

benadrukt dat dit niet als een abstract 

concept was bedoeld maar veeleer 

betrekking heeft op het echte leven, op de 

concrete aspecten van het bestaan en op het 

geven van een constitutionele basis aan 

grondbehoeften, op basis van de 

onschendbare waardigheid van elk 

individu; 

Or. el 

 

Amendement  67 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. legt de nadruk op het 
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onvervreemdbare zelfbeschikkingsrecht 

van volkeren, zonder inmenging van 

buitenaf in het politieke, economische en 

sociale leven van derde landen; 

waarschuwt de EU en haar lidstaten 

nogmaals tegen elke vorm van 

instrumentalisering van 

mensenrechtenkwesties, hetgeen haar 

eigen geloofwaardigheid in het gedrang 

zou brengen; 

Or. fr 

 

Amendement  68 

Pablo Iglesias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. vraagt alle EU-instellingen en -lidstaten 

de mensenrechten een centrale plaats te 

geven in de betrekkingen van de EU met 

alle derde landen, met inbegrip van haar 

strategische partners en in alle verklaringen 

en vergaderingen op hoog niveau; 

benadrukt dat het EU-mensenrechtenbeleid 

op doeltreffende, samenhangende en 

coherente wijze moet worden uitgevoerd, 

in overeenstemming met de duidelijke 

verplichtingen van artikel 21 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU) en van het strategisch kader van de 

Europese Unie voor mensenrechten en 

democratie; looft de nieuwe 

vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van 

de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid (VV/HV) omdat zij 

openlijk en vastbesloten haar engagement 

voor de uitvoering van deze beginselen 

heeft getoond; 

2. vraagt alle EU-instellingen en -lidstaten 

de mensenrechten een centrale plaats te 

geven in de betrekkingen van de EU met 

alle derde landen, met inbegrip van haar 

strategische partners en in alle verklaringen 

en vergaderingen op hoog niveau en in de 

associatieovereenkomsten; benadrukt dat 

het EU-mensenrechtenbeleid op 

doeltreffende, samenhangende en 

coherente wijze moet worden uitgevoerd, 

in overeenstemming met de duidelijke 

verplichtingen van artikel 21 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU) en van het strategisch kader van de 

Europese Unie voor mensenrechten en 

democratie; looft de nieuwe 

vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van 

de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid (VV/HV) omdat zij 

openlijk en vastbesloten haar engagement 

voor de uitvoering van deze beginselen 

heeft getoond; 

Or. es 
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Amendement  69 

Therese Comodini Cachia 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat de EU-lidstaten met één 

stem moeten spreken om de 

ondeelbaarheid en universaliteit van de 

mensenrechten te steunen, en alle 

internationale door de VN vastgestelde 

mensenrechteninstrumenten moeten 

ratificeren; dringt er bij de EU op aan de 

ondeelbaarheid van de mensenrechten te 

waarborgen, met inbegrip van de 

mensenrechten in het Internationaal 

Verdrag inzake economische, sociale en 

culturele rechten, overeenkomstig 

artikel 21 van het VEU; verzoekt de EU 

universele mensenrechtennormen voort te 

bevorderen als basis voor haar 

betrekkingen met derde landen en 

regionale organisaties, zowel tijdens 

politieke besprekingen als tijdens 

mensenrechtendialogen; 

3. benadrukt dat de EU-lidstaten met één 

stem moeten spreken om de 

ondeelbaarheid en universaliteit van de 

mensenrechten te steunen, en alle 

internationale door de VN vastgestelde 

mensenrechteninstrumenten moeten 

ratificeren; dringt er bij de EU op aan de 

ondeelbaarheid van de mensenrechten te 

waarborgen, met inbegrip van de 

mensenrechten in het Internationaal 

Verdrag inzake economische, sociale en 

culturele rechten, overeenkomstig 

artikel 21 van het VEU; verzoekt de EU 

universele mensenrechtennormen voort te 

bevorderen als basis voor haar 

betrekkingen met derde landen en 

regionale organisaties, zowel tijdens 

politieke besprekingen als tijdens 

mensenrechtendialogen en 

handelsbesprekingen; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Pablo Iglesias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat de EU-lidstaten met één 

stem moeten spreken om de 

ondeelbaarheid en universaliteit van de 

mensenrechten te steunen, en alle 

internationale door de VN vastgestelde 

3. benadrukt dat de EU-lidstaten met één 

stem moeten spreken om de 

ondeelbaarheid, onschendbaarheid en 

universaliteit van de mensenrechten te 

steunen, en alle internationale door de VN 
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mensenrechteninstrumenten moeten 

ratificeren; dringt er bij de EU op aan de 

ondeelbaarheid van de mensenrechten te 

waarborgen, met inbegrip van de 

mensenrechten in het Internationaal 

Verdrag inzake economische, sociale en 

culturele rechten, overeenkomstig 

artikel 21 van het VEU; verzoekt de EU 

universele mensenrechtennormen voort te 

bevorderen als basis voor haar 

betrekkingen met derde landen en 

regionale organisaties, zowel tijdens 

politieke besprekingen als tijdens 

mensenrechtendialogen; 

vastgestelde mensenrechteninstrumenten 

moeten ratificeren; dringt er bij de EU op 

aan de ondeelbaarheid en 

onschendbaarheid van de mensenrechten 

te waarborgen, met inbegrip van de 

mensenrechten in het Internationaal 

Verdrag inzake economische, sociale en 

culturele rechten, overeenkomstig 

artikel 21 van het VEU; verzoekt de EU 

universele mensenrechtennormen voort te 

bevorderen in de betrekkingen tussen de 

lidstaten en als basis voor haar 

betrekkingen met derde landen en 

regionale organisaties, zowel tijdens 

politieke besprekingen als tijdens 

mensenrechtendialogen; 

Or. es 

 

Amendement  71 

Kinga Gál 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. is verheugd over het besluit van de 

Europese Commissie om de rechtsstaat 

centraal te stellen in het 

uitbreidingsproces; dringt er bij de EU op 

aan de tenuitvoerlegging van de 

bepalingen ter bescherming van de 

mensenrechten en de rechten van 

personen die tot minderheden behoren, 

gedurende het uitbreidingsproces 

nauwlettend te volgen; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Hans-Olaf Henkel 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. waarschuwt er echter voor dat het 

voortdurend uitbreiden van de lijst van 

mensenrechten en het opnemen van 

ideologisch of politiek controversiële 

kwesties onbedoelde gevolgen kan hebben 

en er uiteindelijk toe kan leiden dat het 

idee van de universaliteit en de 

ondeelbaarheid van de mensenrechten 

niet langer algemeen ondersteund wordt; 

Or. en 

 

Amendement  73 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. wijst erop dat naast het menselijk lijden 

de EU ook oog moet hebben voor het 

materieel en budgettair kostenplaatje dat 

vasthangt aan de niet-eerbiediging van de 

mensenrechten, wanneer deze in 

combinatie met het gebrek aan legitieme 
democratische participatie leidt tot 

instabiliteit, falende staten, humanitaire 

crises of gewapende conflicten, fenomenen 

die de inspanningen van de EU voor 

ontwikkeling ondermijnen en waarop de 

EU of de lidstaten moeten reageren in het 

kader van het veiligheidsbeleid; is in dit 

verband tevreden over de recente 

inspanningen van de EU om 

mensenrechtenschendingen als indicator in 

de vroegtijdigewaarschuwingsmatrix in 

verband met crisispreventie op te nemen; 

vraagt echter om een sterkere preventieve 

actie en dringt er bij de VV/HV, de 

Commissie en de lidstaten op aan een op 

4. wijst erop dat naast het menselijk lijden 

de EU ook rekening moet houden met het 

kostenplaatje dat vasthangt aan de niet-

eerbiediging van de mensenrechten, 

wanneer het niet eerbiedigen van de 

mensenrechten en van democratische 

waarden gerelateerd is aan instabiliteit, 

falende staten, humanitaire crises of 

gewapende conflicten, fenomenen die de 

inspanningen van de EU voor ontwikkeling 

ondermijnen en waarop de EU of de 

lidstaten moeten reageren in het kader van 

het veiligheidsbeleid; is in dit verband 

tevreden over de recente inspanningen van 

de EU om mensenrechtenschendingen als 

indicator in de 

vroegtijdigewaarschuwingsmatrix in 

verband met crisispreventie op te nemen; 

vraagt echter om een sterkere preventieve 

actie en dringt er bij de VV/HV, de 

Commissie en de lidstaten op aan een op 
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de mensenrechten gebaseerd 

crisispreventie-element te ontwikkelen dat 

moet worden toegevoegd aan de 

alomvattende EU-aanpak van externe 

conflicten en crisissituaties; 

de mensenrechten gebaseerd 

crisispreventie-element te ontwikkelen dat 

moet worden toegevoegd aan de 

alomvattende EU-aanpak van externe 

conflicten en crisissituaties; 

Or. en 

 

Amendement  74 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. wijst erop dat naast het menselijk lijden 

de EU ook oog moet hebben voor het 

materieel en budgettair kostenplaatje dat 

vasthangt aan de niet-eerbiediging van de 

mensenrechten, wanneer deze in 

combinatie met het gebrek aan legitieme 

democratische participatie leidt tot 

instabiliteit, falende staten, humanitaire 

crises of gewapende conflicten, fenomenen 

die de inspanningen van de EU voor 

ontwikkeling ondermijnen en waarop de 

EU of de lidstaten moeten reageren in het 

kader van het veiligheidsbeleid; is in dit 

verband tevreden over de recente 

inspanningen van de EU om 

mensenrechtenschendingen als indicator in 

de vroegtijdigewaarschuwingsmatrix in 

verband met crisispreventie op te nemen; 

vraagt echter om een sterkere preventieve 

actie en dringt er bij de VV/HV, de 

Commissie en de lidstaten op aan een op 

de mensenrechten gebaseerd 

crisispreventie-element te ontwikkelen dat 

moet worden toegevoegd aan de 

alomvattende EU-aanpak van externe 

conflicten en crisissituaties; 

4. wijst erop dat naast het menselijk lijden 

de EU ook oog moet hebben voor de 

gevolgen van de niet-eerbiediging van de 

mensenrechten, wanneer deze in 

combinatie met het gebrek aan legitieme 

democratische participatie leidt tot 

instabiliteit, corruptie, falende staten, 

humanitaire crises of gewapende 

conflicten, fenomenen die de inspanningen 

van de EU voor ontwikkeling, die al met 

aanzienlijke tekorten kampen, 
ondermijnen en waarop de EU of de 

lidstaten moeten reageren in het kader van 

het veiligheidsbeleid; is in dit verband 

tevreden over de recente inspanningen van 

de EU om mensenrechtenschendingen als 

indicator in de 

vroegtijdigewaarschuwingsmatrix in 

verband met crisispreventie op te nemen; 

vraagt echter om een sterkere preventieve 

actie en dringt er bij de VV/HV, de 

Commissie en de lidstaten op aan een op 

de mensenrechten en de politieke dialoog 

gebaseerd crisispreventie-element te 

ontwikkelen dat moet worden toegevoegd 

aan de alomvattende EU-aanpak van 

externe conflicten en crisissituaties; 

Or. fr 
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Amendement  75 

Georgios Epitideios 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. wijst erop dat naast het menselijk lijden 

de EU ook oog moet hebben voor het 

materieel en budgettair kostenplaatje dat 

vasthangt aan de niet-eerbiediging van de 

mensenrechten, wanneer deze in 

combinatie met het gebrek aan legitieme 

democratische participatie leidt tot 

instabiliteit, falende staten, humanitaire 

crises of gewapende conflicten, fenomenen 

die de inspanningen van de EU voor 

ontwikkeling ondermijnen en waarop de 

EU of de lidstaten moeten reageren in het 

kader van het veiligheidsbeleid; is in dit 

verband tevreden over de recente 

inspanningen van de EU om 

mensenrechtenschendingen als indicator in 

de vroegtijdigewaarschuwingsmatrix in 

verband met crisispreventie op te nemen; 

vraagt echter om een sterkere preventieve 

actie en dringt er bij de VV/HV, de 

Commissie en de lidstaten op aan een op 

de mensenrechten gebaseerd 

crisispreventie-element te ontwikkelen dat 

moet worden toegevoegd aan de 

alomvattende EU-aanpak van externe 

conflicten en crisissituaties; 

4. wijst erop dat naast het menselijk lijden, 

de niet-eerbiediging van de mensenrechten, 

in combinatie met het gebrek aan legitieme 

democratische participatie, leidt tot 

instabiliteit, falende staten, humanitaire 

crises of gewapende conflicten, fenomenen 

die de inspanningen van de EU voor 

ontwikkeling ondermijnen en waarop de 

EU of de lidstaten moeten reageren in het 

kader van het veiligheidsbeleid; is in dit 

verband tevreden over de recente 

inspanningen van de EU om 

mensenrechtenschendingen als indicator in 

de vroegtijdigewaarschuwingsmatrix in 

verband met crisispreventie op te nemen; 

vraagt echter om een sterkere preventieve 

actie en dringt er bij de VV/HV, de 

Commissie en de lidstaten op aan een op 

de mensenrechten gebaseerd 

crisispreventie-element te ontwikkelen dat 

moet worden toegevoegd aan de 

alomvattende EU-aanpak van externe 

conflicten en crisissituaties; 

Or. el 

 

Amendement  76 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 
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Ontwerpresolutie Amendement 

4. wijst erop dat naast het menselijk lijden 

de EU ook oog moet hebben voor het 

materieel en budgettair kostenplaatje dat 

vasthangt aan de niet-eerbiediging van de 

mensenrechten, wanneer deze in 

combinatie met het gebrek aan legitieme 

democratische participatie leidt tot 

instabiliteit, falende staten, humanitaire 

crises of gewapende conflicten, fenomenen 

die de inspanningen van de EU voor 

ontwikkeling ondermijnen en waarop de 

EU of de lidstaten moeten reageren in het 

kader van het veiligheidsbeleid; is in dit 

verband tevreden over de recente 

inspanningen van de EU om 

mensenrechtenschendingen als indicator in 

de vroegtijdigewaarschuwingsmatrix in 

verband met crisispreventie op te nemen; 

vraagt echter om een sterkere preventieve 

actie en dringt er bij de VV/HV, de 

Commissie en de lidstaten op aan een op 

de mensenrechten gebaseerd 

crisispreventie-element te ontwikkelen dat 

moet worden toegevoegd aan de 

alomvattende EU-aanpak van externe 

conflicten en crisissituaties; 

4. wijst erop dat naast het menselijk lijden 

de EU ook oog moet hebben voor het 

materieel en budgettair kostenplaatje dat 

vasthangt aan de niet-eerbiediging van de 

mensenrechten, wanneer deze in 

combinatie met het gebrek aan legitieme 

democratische participatie leidt tot 

instabiliteit, falende staten, humanitaire 

crises of gewapende conflicten, fenomenen 

die de inspanningen van de EU voor 

ontwikkeling ondermijnen; is in dit 

verband tevreden over de recente 

inspanningen van de EU om 

mensenrechtenschendingen als indicator in 

de vroegtijdigewaarschuwingsmatrix in 

verband met crisispreventie op te nemen; 

vraagt echter om een sterkere preventieve 

actie en dringt er bij de VV/HV, de 

Commissie en de lidstaten op aan een op 

de mensenrechten gebaseerd 

crisispreventie-element te ontwikkelen dat 

moet worden toegevoegd aan de 

alomvattende EU-aanpak van externe 

conflicten en crisissituaties; 

Or. es 

 

Amendement  77 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. wijst erop dat naast het menselijk lijden 

de EU ook oog moet hebben voor het 

materieel en budgettair kostenplaatje dat 

vasthangt aan de niet-eerbiediging van de 

mensenrechten, wanneer deze in 

4. wijst erop dat naast het menselijk lijden 

de EU ook oog moet hebben voor het 

materieel en budgettair kostenplaatje dat 

vasthangt aan de niet-eerbiediging van de 

mensenrechten, wanneer deze in 
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combinatie met het gebrek aan legitieme 

democratische participatie leidt tot 

instabiliteit, falende staten, humanitaire 

crises of gewapende conflicten, fenomenen 

die de inspanningen van de EU voor 

ontwikkeling ondermijnen en waarop de 

EU of de lidstaten moeten reageren in het 

kader van het veiligheidsbeleid; is in dit 

verband tevreden over de recente 

inspanningen van de EU om 

mensenrechtenschendingen als indicator in 

de vroegtijdigewaarschuwingsmatrix in 

verband met crisispreventie op te nemen; 

vraagt echter om een sterkere preventieve 

actie en dringt er bij de VV/HV, de 

Commissie en de lidstaten op aan een op 

de mensenrechten gebaseerd 

crisispreventie-element te ontwikkelen dat 

moet worden toegevoegd aan de 

alomvattende EU-aanpak van externe 

conflicten en crisissituaties; 

combinatie met het gebrek aan legitieme 

democratische participatie leidt tot 

instabiliteit, falende staten, humanitaire 

crises of gewapende conflicten, fenomenen 

die de inspanningen van de EU voor 

ontwikkeling ondermijnen en waarop de 

EU of de lidstaten moeten reageren in het 

kader van het buitenlands en 

veiligheidsbeleid; is in dit verband 

tevreden over de recente inspanningen van 

de EU om mensenrechtenschendingen als 

indicator in de 

vroegtijdigewaarschuwingsmatrix in 

verband met crisispreventie op te nemen; 

vraagt echter om een sterkere preventieve 

actie en dringt er bij de VV/HV, de 

Commissie en de lidstaten op aan een op 

de mensenrechten gebaseerd 

crisispreventie-element te ontwikkelen dat 

moet worden toegevoegd aan de 

alomvattende EU-aanpak van externe 

conflicten en crisissituaties en moet 

worden opgenomen in de komende 

herziening van de Europese 

veiligheidsstrategie; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. wijst erop dat naast het menselijk lijden 

de EU ook oog moet hebben voor het 

materieel en budgettair kostenplaatje dat 

vasthangt aan , de niet-eerbiediging van de 

mensenrechten, wanneer deze in 

combinatie met het gebrek aan legitieme 

democratische participatie leidt tot 

instabiliteit, falende staten, humanitaire 

crises of gewapende conflicten, fenomenen 

die de inspanningen van de EU voor 

4. wijst erop dat naast het menselijk lijden 

de EU er ook oog voor moet hebben dat de 

niet-eerbiediging van de mensenrechten en 

het gebrek aan legitieme democratische 

participatie leidt tot instabiliteit, falende 

staten, humanitaire crises of gewapende 

conflicten, fenomenen die de inspanningen 

van de EU voor ontwikkeling ondermijnen 

en waarop de EU of de lidstaten moeten 

reageren in het kader van het 
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ontwikkeling ondermijnen en waarop de 

EU of de lidstaten moeten reageren in het 

kader van het veiligheidsbeleid; is in dit 

verband tevreden over de recente 

inspanningen van de EU om 

mensenrechtenschendingen als indicator in 

de vroegtijdigewaarschuwingsmatrix in 

verband met crisispreventie op te nemen; 

vraagt echter om een sterkere preventieve 

actie en dringt er bij de VV/HV, de 

Commissie en de lidstaten op aan een op 

de mensenrechten gebaseerd 

crisispreventie-element te ontwikkelen dat 

moet worden toegevoegd aan de 

alomvattende EU-aanpak van externe 

conflicten en crisissituaties; 

veiligheidsbeleid; is in dit verband 

tevreden over de recente inspanningen van 

de EU om mensenrechtenschendingen als 

indicator in de 

vroegtijdigewaarschuwingsmatrix in 

verband met crisispreventie op te nemen; 

vraagt echter om een sterkere preventieve 

actie en dringt er bij de VV/HV, de 

Commissie en de lidstaten op aan een op 

de mensenrechten gebaseerd 

crisispreventie-element te ontwikkelen dat 

moet worden toegevoegd aan de 

alomvattende EU-aanpak van externe 

conflicten en crisissituaties; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. herinnert eraan dat het voor 

stabiliteit en vrede op lange termijn, maar 

ook voor de economische ontwikkeling, 

onontbeerlijk is om van de rechtsstaat, 

democratie, goed bestuur en 

corruptiebestrijding een prioriteit te 

maken; benadrukt in dit verband het 

waardevolle werk van 

mensenrechtenverdedigers die op 

nationaal en lokaal niveau vooruitgang 

aanzwengelen; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Ignazio Corrao 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 ter. roept de EU op om de kwestie van de 

krimpende internationale ruimte voor het 

maatschappelijk middenveld en 

mensenrechtenverdedigers bovenaan de 

internationale politieke agenda te 

plaatsen en politieke leiders aan te sporen 

een prioriteit te maken van deze kwestie; 

vraagt de VV/HV Mogherini en de 

ministers van Buitenlandse Zaken van de 

EU om deze kwestie regelmatig op de 

agenda van de RBZ te plaatsen en sterk 

internationaal leiderschap te tonen; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 quater. roept de VV/HV Mogherini en 

de ministers van Buitenlandse Zaken van 

de EU op om het debat over de 

inspanningen van de EU voor de 

vrijlating van mensenrechtenverdedigers, 

journalisten, politieke activisten en andere 

personen die hun rechten vreedzaam 

uitoefenen, regelmatig op de agenda van 

de RBZ te zetten; 

Or. en 

 

Amendement  82 

Philippe Juvin 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. spoort de Unie aan om te zorgen 

voor synergieën tussen de verschillende 

steunmogelijkheden die worden geboden 

door het Stabiliteitsinstrument, het 

financieel Instrument voor democratie en 

mensenrechten en het Europees Fonds 

voor Democratie (EFD); 

Or. fr 

 

Amendement  83 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. is uiterst bezorgd over het 

toegenomen aantal 

mensenrechtenschendingen als gevolg 

van terrorisme wereldwijd en met name in 

landen in het Midden-Oosten; verwijst 

naar een recent verslag uit 2014 waaruit 

bleek dat de terroristische activiteit tussen 

2012 en 2013 met 62 % is toegenomen en 

het aantal landen dat te maken heeft 

gehad met terrorisme is uitgebreid van 15 

naar 24, waarbij meer dan vijftig doden 

zijn gevallen; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 4 ter. dringt er bij de VV/HV en de EDEO 

op aan om, aangezien de terroristische 

activiteit met name is toegenomen in 

landen in het Midden-Oosten en het 

Mesopotamisch gebied, beter en 

doeltreffender met overheden samen te 

werken in de strijd tegen alle vormen van 

terrorisme; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Jaromír Štětina 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 ter. blijft erbij dat het ontkennen van 

genocide en andere misdrijven tegen de 

menselijkheid, evenals racisme, 

vreemdelingenhaat of religieuze haat een 

duidelijke schending van de 

mensenrechten en fundamentele 

vrijheden vormen, en als zodanig moeten 

worden veroordeeld; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Datum indiening 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 ter. blijft erbij dat het ontkennen van 

genocide en andere misdrijven tegen de 

menselijkheid, evenals racisme, 
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vreemdelingenhaat of religieuze haat een 

duidelijke schending van de 

mensenrechten en fundamentele 

vrijheden vormen, en als zodanig moeten 

worden veroordeeld; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Javier Couso Permuy, Bodil Ceballos, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. geeft uiting aan zijn bezorgdheid 

over de verslechtering van de 

mensenrechten in de Westelijke Sahara; 

dringt erop aan dat de grondrechten van 

de volkeren van de Westelijke Sahara, 

waaronder de vrijheid van vereniging, 

meningsuiting en het recht op 

vergadering, worden geëerbiedigd; eist 

vrijlating van alle politieke gevangenen 

van het Sahrawivolk; eist dat toegang 

wordt verleend aan leden van het 

Parlement, onafhankelijke waarnemers, 

ngo's en de pers tot de gebieden van de 

Westelijke Sahara; dringt er bij de 

Verenigde Naties op aan om een 

internationaal mechanisme op te richten 

dat toezicht moet houden op de 

mensenrechten in de Westelijke Sahara; 

is voorstander van een eerlijke en 

blijvende oplossing van het conflict, op 

basis van het recht op zelfbeschikking van 

het Sahrawivolk, in overeenstemming met 

de desbetreffende resoluties van de 

Verenigde Naties; 

Or. en 
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Amendement  88 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 ter. veroordeelt de aanhoudende 

bezetting van Palestina door Israël en de 

schending door dat land van het 

internationale recht en het internationale 

humanitaire recht; herhaalt zijn oproep 

om een einde te maken aan de Israëlische 

kolonies in Palestijns gebied en de 

misdadige aanvallen en de afzondering 

van de Gazastrook; benadrukt dat 

dringend een rechtvaardige en duurzame 

oplossing voor het Midden-Oostenconflict 

moet worden gevonden om te komen tot 

twee naast elkaar bestaande staten, een 

onafhankelijke en levensvatbare 

Palestijnse staat, en de staat Israël, die in 

vrede en veiligheid samenleven binnen de 

in 1967 internationaal erkende grenzen; 

Or. es 

 

Amendement  89 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 quater. veroordeelt het gebruik van 

systematische foltering door de Verenigde 

Staten op hun militaire basis in 

Guantánamo; onderstreept nogmaals het 

illegale karakter van die basis en eist de 

onmiddellijke sluiting ervan en de 

teruggave aan Cuba van het volledige 

gebied; 

Or. es 
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Amendement  90 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 quinquies. herinnert aan het belang van 

de naleving van de bepalingen van 

Verdrag nr. 169 van de IAO inzake 

inheemse volken en stammen voor de 

eerbiediging van de grondrechten van die 

volken en stammen; uit zijn ernstige 

bezorgdheid om de situatie van de 

Mapuche en van de inheemse volken in 

landen als Guatemala en veroordeelt het 

onderdrukken van inheemse leiders en de 

moord op leiders van 

vakbondsbewegingen en vraagt om de 

Internationale Commissie tegen de 

straffeloosheid van de VN in Guatemala 

niet te laten uitdoven; 

Or. es 

 

Amendement  91 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 sexies. uit zijn grote bezorgdheid over de 

aanhoudende straffeloosheid op 

verschillende plekken ter wereld, 

veroordeelt met name de situatie in 

Mexico, waar meer dan 22 000 mensen 

verdwenen zijn, waarvan de helft de 

afgelopen jaren, maar waar 98% van de 

misdaden onbestraft blijft, waaronder 

talrijke vrouwenmoorden; veroordeelt de 

represailles tegen, onderdrukking van en 
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zelfs ontvoering van en moord op 

studenten, journalisten, 

maatschappijactivisten, boerenleiders en 

vakbondslui in het land; 

Or. es 

 

Amendement  92 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. betreurt dat de Commissie geen 

schriftelijk antwoord heeft gegeven op de 

resolutie van het Europees Parlement 

over het jaarverslag inzake 

mensenrechten en democratie in de 

wereld in 2012 en meent dat deze 

schriftelijke antwoorden uiterst belangrijk 

zijn voor de interinstitutionele 

samenwerking over dit onderwerp en niet 

kunnen worden vervangen door een debat 

in de plenaire vergadering, aangezien 

daar minder tijd is voor reflectie en voor 

stelselmatige bespreking van alle door het 

Europees Parlement naar voren 

gebrachte punten; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. looft de Dienst voor extern optreden 

(EDEO) en de Commissie voor hun 

6. looft de Dienst voor extern optreden 

(EDEO) en de Commissie voor hun 



 

PE544.314v01-00 52/286 AM\1043088NL.doc 

NL 

alomvattende en duidelijke verslaglegging 

over de EU-acties tijdens de 

verslagperiode; herhaalt echter zijn 

standpunt dat de landenverslagen een 

rigoureuzer kader moeten hebben evenals 

een aantal indicatoren op basis waarvan 

criteria kunnen worden vastgesteld om 

zowel positieve als negatieve trends te 

beoordelen, om de doeltreffendheid van de 

acties van de EU te evalueren en om 

redenen te verstrekken om het niveau van 

de EU-steun aan te passen aan de 

vooruitgang die werd geboekt op het vlak 

van mensenrechten, democratie, de 

rechtsstaat en goed bestuur; wijst erop dat 

het gebruik van dergelijke openbare 

indicatoren in overeenstemming zou zijn 

met verschillende in het EU-actieplan 

voor mensenrechten en democratie 

vermelde doelstellingen en dat er meer 

samenhang kan zijn op het vlak van de 

tenuitvoerlegging van de voorwaarden 

inzake de mensenrechten of de impact van 

het EU-beleid op de mensenrechten op 

consistentere wijze kan worden 

beoordeeld; 

alomvattende en duidelijke verslaglegging 

over de EU-acties tijdens de 

verslagperiode; herhaalt echter zijn 

standpunt dat de landenverslagen een 

overzicht moeten bieden van belangrijke 
positieve en negatieve trends en de 

doeltreffendheid van de acties van de EU 

moeten evalueren; wijst erop dat een 

uitvoerigere openbare verslaglegging, met 

name op basis van de prioriteiten en 

indicatoren die zijn geïdentificeerd in de 

tot nu toe vertrouwelijke 

landenstrategieën inzake mensenrechten 

van de EU, zou leiden tot meer samenhang 

op het vlak van de tenuitvoerlegging van 

de voorwaarden inzake de mensenrechten 

of een consistentere beoordeling van de 

impact van het EU-beleid op de 

mensenrechten; 

Or. en 

 

Amendement  94 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. looft de Dienst voor extern optreden 

(EDEO) en de Commissie voor hun 

alomvattende en duidelijke verslaglegging 

over de EU-acties tijdens de 

verslagperiode; herhaalt echter zijn 

standpunt dat de landenverslagen een 

rigoureuzer kader moeten hebben evenals 

een aantal indicatoren op basis waarvan 

criteria kunnen worden vastgesteld om 

6. neemt nota van de presentatie van de 

Dienst voor extern optreden (EDEO) en de 

Commissie van hun alomvattende en 

duidelijke verslaglegging over de EU-

acties tijdens de verslagperiode; herhaalt 

echter zijn standpunt dat de 

landenverslagen een rigoureuzer kader 

moeten hebben evenals een aantal 

indicatoren op basis waarvan criteria 



 

AM\1043088NL.doc 53/286 PE544.314v01-00 

 NL 

zowel positieve als negatieve trends te 

beoordelen, om de doeltreffendheid van de 

acties van de EU te evalueren en om 

redenen te verstrekken om het niveau van 

de EU-steun aan te passen aan de 

vooruitgang die werd geboekt op het vlak 

van mensenrechten, democratie, de 

rechtsstaat en goed bestuur; wijst erop dat 

het gebruik van dergelijke openbare 

indicatoren in overeenstemming zou zijn 

met verschillende in het EU-actieplan voor 

mensenrechten en democratie vermelde 

doelstellingen en dat er meer samenhang 

kan zijn op het vlak van de 

tenuitvoerlegging van de voorwaarden 

inzake de mensenrechten of de impact van 

het EU-beleid op de mensenrechten op 

consistentere wijze kan worden 

beoordeeld; 

kunnen worden vastgesteld om zowel 

positieve als negatieve trends te 

beoordelen, om de doeltreffendheid van de 

acties van de EU te evalueren en om 

redenen te verstrekken om het niveau van 

de EU-steun aan te passen aan de 

vooruitgang die werd geboekt op het vlak 

van mensenrechten, democratie, de 

rechtsstaat en goed bestuur; wijst erop dat 

het gebruik van dergelijke openbare 

indicatoren in overeenstemming zou zijn 

met verschillende in het EU-actieplan voor 

mensenrechten en democratie vermelde 

doelstellingen en dat er meer samenhang 

kan zijn op het vlak van de 

tenuitvoerlegging van de voorwaarden 

inzake de mensenrechten of de impact van 

het EU-beleid op de mensenrechten op 

consistentere wijze kan worden 

beoordeeld; 

Or. es 

 

Amendement  95 

Michèle Alliot-Marie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. looft de Dienst voor extern optreden 

(EDEO) en de Commissie voor hun 

alomvattende en duidelijke verslaglegging 

over de EU-acties tijdens de 

verslagperiode; herhaalt echter zijn 

standpunt dat de landenverslagen een 

rigoureuzer kader moeten hebben evenals 

een aantal indicatoren op basis waarvan 

criteria kunnen worden vastgesteld om 

zowel positieve als negatieve trends te 

beoordelen, om de doeltreffendheid van de 

acties van de EU te evalueren en om 

redenen te verstrekken om het niveau van 

de EU-steun aan te passen aan de 

vooruitgang die werd geboekt op het vlak 

6. looft de Dienst voor extern optreden 

(EDEO) en de Commissie voor hun 

verslaglegging over de EU-acties tijdens de 

verslagperiode; herhaalt echter zijn 

standpunt dat de landenverslagen een 

rigoureuzer kader moeten hebben evenals 

een aantal indicatoren op basis waarvan 

criteria kunnen worden vastgesteld om 

zowel positieve als negatieve trends te 

beoordelen, om de doeltreffendheid van de 

acties van de EU te evalueren en om 

redenen te verstrekken om het niveau van 

de EU-steun aan te passen aan de 

vooruitgang die werd geboekt op het vlak 

van mensenrechten, democratie, de 
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van mensenrechten, democratie, de 

rechtsstaat en goed bestuur; wijst erop dat 

het gebruik van dergelijke openbare 

indicatoren in overeenstemming zou zijn 

met verschillende in het EU-actieplan voor 

mensenrechten en democratie vermelde 

doelstellingen en dat er meer samenhang 

kan zijn op het vlak van de 

tenuitvoerlegging van de voorwaarden 

inzake de mensenrechten of de impact van 

het EU-beleid op de mensenrechten op 

consistentere wijze kan worden 

beoordeeld; 

rechtsstaat en goed bestuur; wijst erop dat 

het gebruik van dergelijke openbare 

indicatoren in overeenstemming zou zijn 

met verschillende in het EU-actieplan voor 

mensenrechten en democratie vermelde 

doelstellingen en dat er meer samenhang 

kan zijn op het vlak van de 

tenuitvoerlegging van de voorwaarden 

inzake de mensenrechten of de impact van 

het EU-beleid op de mensenrechten op 

consistentere wijze kan worden 

beoordeeld; 

Or. fr 

 

Amendement  96 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. blijft van mening dat de EU-instellingen 

samen moeten streven naar een verbetering 

van het format van het verslag zodat het 

zijn potentieel als communicatiemiddel 

kan vervullen zonder dat de 

alomvattendheid als uitvoeringsverslag 

over het strategisch kader en het actieplan 

van de Europese Unie voor mensenrechten 

en democratie verloren gaat; herhaalt dat 

het Parlement bereid is deel te nemen aan 

een actieve en constructieve samenwerking 

tussen de EU-instellingen ter voorbereiding 

van de toekomstige verslagen; 

7. blijft van mening dat de EU-instellingen 

samen moeten streven naar een verbetering 

van het format van het verslag zodat het 

een groot publiek kan bereiken, maar de 

alomvattendheid als uitvoeringsverslag 

over het strategisch kader en het actieplan 

van de Europese Unie voor mensenrechten 

en democratie behouden blijft; herhaalt dat 

het Parlement bereid is deel te nemen aan 

een actieve en constructieve samenwerking 

tussen de EU-instellingen ter voorbereiding 

van de toekomstige verslagen; 

Or. fr 

 

Amendement  97 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. blijft van mening dat de EU-instellingen 

samen moeten streven naar een verbetering 

van het format van het verslag zodat het 

zijn potentieel als communicatiemiddel kan 

vervullen zonder dat de alomvattendheid 

als uitvoeringsverslag over het strategisch 

kader en het actieplan van de Europese 

Unie voor mensenrechten en democratie 

verloren gaat; herhaalt dat het Parlement 

bereid is deel te nemen aan een actieve en 

constructieve samenwerking tussen de EU-

instellingen ter voorbereiding van de 

toekomstige verslagen; 

7. blijft van mening dat de EU-instellingen 

samen moeten streven naar een verbetering 

van het format van het verslag zodat het 

zijn potentieel als communicatiemiddel kan 

vervullen zonder dat de alomvattendheid 

als uitvoeringsverslag over het strategisch 

kader en het actieplan van de Europese 

Unie voor mensenrechten en democratie 

verloren gaat; herhaalt dat het Parlement 

bereid is deel te nemen aan een actieve en 

constructieve samenwerking tussen de EU-

instellingen ter voorbereiding van de 

toekomstige verslagen; herhaalt zijn 

verzoek om in het jaarverslag een 

hoofdstuk op te nemen over de 

tenuitvoerlegging van het actieplan door 

de lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  98 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. herinnert eraan dat de 

mensenrechten een essentieel onderdeel 

zijn geworden van het externe optreden 

van de Europese Unie en een werkelijk 

onderdeel van haar identiteit in haar 

bilaterale, multilaterale en institutionele 

betrekkingen; 

Or. fr 
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Amendement  99 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. verzoekt de EDEO en de Commissie om 

een degelijk uitvoeringsverslag voor te 

bereiden over het eerste actieplan van de 

Europese Unie voor mensenrechten en 

democratie (2012-2014) en verzoekt de 

VV/HV en de EDEO de lidstaten, de 

Commissie, het Parlement en het 

maatschappelijk middenveld te betrekken 

bij de herziening en de raadplegingen die 

moeten resulteren in de goedkeuring van 

een nieuw actieplan, dat begin 2015 in 

werking moet treden; is verheugd over de 

discussies die ertoe moeten leiden dat in 

het nieuwe actieplan de prioriteiten 

binnen de doelstellingen duidelijker 

worden gesteld, maar waarschuwt dat het 

ambitieniveau op het vlak van het 

integreren van de mensenrechten in alle 

EU-beleidsdomeinen niet mag worden 

verlaagd; 

9. verzoekt de VV/HV en de EDEO de 

lidstaten, de Commissie, het Parlement en 

het maatschappelijk middenveld te 

betrekken bij de herziening en de 

raadplegingen die moeten resulteren in de 

goedkeuring van een nieuw actieplan, dat 

begin 2015 in werking moet treden; is 

verheugd over de discussies die een 

bijdrage moeten leveren aan de afweging 

van de mogelijke opties teneinde de 

begrijpelijkheid, doelmatigheid en 

coherentie van dit instrument van het 

buitenlands beleid van de Europese Unie 

te verbeteren; 

Or. fr 

 

Amendement  100 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. verzoekt de EDEO en de Commissie om 

een degelijk uitvoeringsverslag voor te 

bereiden over het eerste actieplan van de 

Europese Unie voor mensenrechten en 

democratie (2012-2014) en verzoekt de 

VV/HV en de EDEO de lidstaten, de 

Commissie, het Parlement en het 

9. waardeert de inspanningen van de 

EDEO en de Commissie om verslag uit te 

brengen aan het Europees Parlement over 

de tenuitvoerlegging van het eerste 

actieplan van de Europese Unie voor 

mensenrechten en democratie (2012-2014) 

en over de herziening en de raadplegingen 
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maatschappelijk middenveld te betrekken 

bij de herziening en de raadplegingen die 

moeten resulteren in de goedkeuring van 

een nieuw actieplan, dat begin 2015 in 

werking moet treden; is verheugd over de 

discussies die ertoe moeten leiden dat in 

het nieuwe actieplan de prioriteiten binnen 

de doelstellingen duidelijker worden 

gesteld, maar waarschuwt dat het 

ambitieniveau op het vlak van het 

integreren van de mensenrechten in alle 

EU-beleidsdomeinen niet mag worden 

verlaagd; 

die moeten resulteren in de goedkeuring 

van een nieuw actieplan, dat begin 2015 in 

werking moet treden; is verheugd over de 

discussies die ertoe moeten leiden dat in 

het nieuwe actieplan de prioriteiten binnen 

de doelstellingen duidelijker worden 

gesteld, maar waarschuwt dat het 

ambitieniveau op het vlak van het 

integreren van de mensenrechten in alle 

EU-beleidsdomeinen niet mag worden 

verlaagd; 

Or. en 

 

Amendement  101 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. verzoekt de EDEO en de Commissie om 

een degelijk uitvoeringsverslag voor te 

bereiden over het eerste actieplan van de 

Europese Unie voor mensenrechten en 

democratie (2012-2014) en verzoekt de 

VV/HV en de EDEO de lidstaten, de 

Commissie, het Parlement en het 

maatschappelijk middenveld te betrekken 

bij de herziening en de raadplegingen die 

moeten resulteren in de goedkeuring van 

een nieuw actieplan, dat begin 2015 in 

werking moet treden; is verheugd over de 

discussies die ertoe moeten leiden dat in 

het nieuwe actieplan de prioriteiten binnen 

de doelstellingen duidelijker worden 

gesteld, maar waarschuwt dat het 

ambitieniveau op het vlak van het 

integreren van de mensenrechten in alle 

EU-beleidsdomeinen niet mag worden 

verlaagd; 

9. verzoekt de EDEO en de Commissie om 

een degelijk uitvoeringsverslag voor te 

bereiden over het eerste actieplan van de 

Europese Unie voor mensenrechten en 

democratie (2012-2014) en verzoekt de 

VV/HV en de EDEO de lidstaten, de 

Commissie, het Parlement, het 

maatschappelijk middenveld en regionale 

en internationale organisaties te 

betrekken bij de herziening en de 

raadplegingen die moeten resulteren in de 

goedkeuring van een nieuw actieplan, dat 

begin 2015 in werking moet treden; is 

verheugd over de discussies die ertoe 

moeten leiden dat in het nieuwe actieplan 

de prioriteiten binnen de doelstellingen 

duidelijker worden gesteld, maar 

waarschuwt dat het ambitieniveau op het 

vlak van het integreren van de 

mensenrechten in alle EU-beleidsdomeinen 

niet mag worden verlaagd; 
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Or. en 

 

Amendement  102 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. verzoekt de EDEO en de Commissie om 

een degelijk uitvoeringsverslag voor te 

bereiden over het eerste actieplan van de 

Europese Unie voor mensenrechten en 

democratie (2012-2014) en verzoekt de 

VV/HV en de EDEO de lidstaten, de 

Commissie, het Parlement en het 

maatschappelijk middenveld te betrekken 

bij de herziening en de raadplegingen die 

moeten resulteren in de goedkeuring van 

een nieuw actieplan, dat begin 2015 in 

werking moet treden; is verheugd over de 

discussies die ertoe moeten leiden dat in 

het nieuwe actieplan de prioriteiten binnen 

de doelstellingen duidelijker worden 

gesteld, maar waarschuwt dat het 

ambitieniveau op het vlak van het 

integreren van de mensenrechten in alle 

EU-beleidsdomeinen niet mag worden 

verlaagd; 

9. verzoekt de EDEO en de Commissie om 

een degelijk uitvoeringsverslag voor te 

bereiden over het eerste actieplan van de 

Europese Unie voor mensenrechten en 

democratie (2012-2014) en verzoekt de 

VV/HV en de EDEO de lidstaten, de 

Commissie, het Parlement en het 

maatschappelijk middenveld te betrekken 

bij de herziening en de raadplegingen die 

moeten resulteren in de goedkeuring van 

een nieuw actieplan, dat begin 2015 in 

werking moet treden; is verheugd over de 

discussies die ertoe moeten leiden dat in 

het nieuwe actieplan de prioriteiten binnen 

de doelstellingen duidelijker worden 

gesteld, maar waarschuwt dat het 

toepassingsgebied van het actieplan niet 

mag worden ingeperkt en het 

ambitieniveau op het vlak van het 

integreren van de mensenrechten in alle 

EU-beleidsdomeinen niet mag worden 

verlaagd; 

Or. en 

 

Amendement  103 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. spoort alle actoren van het externe 

optreden van de EU ertoe aan voldoende 

betrokken te zijn bij het buitenlands beleid 

van de EU op het gebied van 

mensenrechten en de verschillende 

beschikbare instrumenten en wil dat 

ervoor gezorgd wordt dat deze actoren 

altijd en overal rekening houden met de 

mensenrechten, met name door het 

regelmatig organiseren van opleidingen 

over mensenrechten voor betrokken 

ambtenaren; 

Or. fr 

 

Amendement  104 

Marietje Schaake 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. uit zijn specifieke bekommernis over 

de uitvoering van de in het strategisch 

kader gedane belofte om "de 

mensenrechten een centrale plaats te geven 

in de betrekkingen van de EU met alle 

derde landen, met inbegrip van haar 

strategische partners"; dringt er dan ook bij 

de VV/HV en de EDEO op aan gerichte 

aandacht te besteden aan het nakomen van 

deze belofte en ervoor te zorgen dat 

mensenrechten en democratie worden 

geïntegreerd in de betrekkingen van de EU 

met haar strategische partners in centrale 

gelegenheden zoals topvergaderingen en 

conclusies van de Raad; 

10. uit zijn specifieke bekommernis over 

de uitvoering van de in het strategisch 

kader gedane belofte om "de 

mensenrechten een centrale plaats te geven 

in de betrekkingen van de EU met alle 

derde landen, met inbegrip van haar 

strategische partners"; dringt er dan ook bij 

de VV/HV en de EDEO op aan gerichte 

aandacht te besteden aan het nakomen van 

deze belofte en ervoor te zorgen dat 

mensenrechten en democratie worden 

geïntegreerd in de betrekkingen van de EU 

met haar strategische partners in centrale 

gelegenheden zoals topvergaderingen en 

conclusies van de Raad; beveelt voorts aan 

dat wanneer een partnerland waarmee 

een overeenkomst is afgesloten de 

mensenrechten op ernstige wijze schendt, 

de EU doeltreffender optreedt bij de 

uitvoering van de passende sancties zoals 
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vastgelegd in de mensenrechtenclausules 

van de overeenkomst, met inbegrip van 

een eventuele tijdelijke opschorting van de 

overeenkomst; 

Or. en 

 

Amendement  105 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. uit zijn specifieke bekommernis over 

de uitvoering van de in het strategisch 

kader gedane belofte om "de 

mensenrechten een centrale plaats te geven 

in de betrekkingen van de EU met alle 

derde landen, met inbegrip van haar 

strategische partners"; dringt er dan ook bij 

de VV/HV en de EDEO op aan gerichte 

aandacht te besteden aan het nakomen van 

deze belofte en ervoor te zorgen dat 

mensenrechten en democratie worden 

geïntegreerd in de betrekkingen van de EU 

met haar strategische partners in centrale 

gelegenheden zoals topvergaderingen en 

conclusies van de Raad; 

10. uit zijn specifieke bekommernis over 

de uitvoering van de in het strategisch 

kader gedane belofte om "de 

mensenrechten een centrale plaats te geven 

in de betrekkingen van de EU met alle 

derde landen, met inbegrip van haar 

strategische partners"; dringt er dan ook bij 

de VV/HV en de EDEO op aan gerichte 

aandacht te besteden aan het nakomen van 

deze belofte en ervoor te zorgen dat 

mensenrechten en democratie worden 

geïntegreerd in de betrekkingen van de EU 

met haar strategische partners in centrale 

gelegenheden zoals topvergaderingen en 

conclusies van de Raad; roept ertoe op 

veeleisender te zijn op het gebied van 

mensenrechten bij het aangaan van 

partnerschappen met derde landen; 

Or. fr 

 

Amendement  106 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. roept de VV/HV op om in 

samenwerking met alle commissarissen 

een programma op te stellen dat 

mensenrechten in verschillende 

activiteiten van de EU integreert, met 

name op het gebied van ontwikkeling, 

migratie, milieu, werkgelegenheid, 

gegevensbescherming op het internet, 

handel, investeringen, technologie en het 

bedrijfsleven; 

Or. en 

 

Amendement  107 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. is verheugd over de publieke 

verklaring van de VV/HV dat de EU haar 

strategie met al haar strategische 

partners, zoals China en Rusland, moet 

herzien, en roept haar op om tijdens haar 

mandaat een prioriteit te maken van de 

mensenrechten in deze landen, door te 

verduidelijken dat ernstige schendingen 

van de mensenrechten de bilaterale 

betrekkingen tussen de EU en haar 

strategische partners ondermijnen; 

Or. en 

 

Amendement  108 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. betreurt dat er geen tastbare 

vooruitgang is geboekt in het nakomen 

van de in het actieplan aangegane 

verbintenissen met betrekking tot de 

ontwikkeling van prioriteiten en 

indicatoren voor dialoog en overleg 

inzake mensenrechten en de ontwikkeling 

van criteria voor de tenuitvoerlegging van 

mensenrechtenclausules; dringt erop aan 

dat deze verbintenissen in het komende 

actieplan gehandhaafd blijven en 

prioritair ten uitvoer worden 

gelegd; vraagt om meer duidelijkheid over 

de tenuitvoerlegging van de 

verbintenissen in het actieplan om 

werkmethoden verder te ontwikkelen, 

teneinde het beste evenwicht tussen 

dialoog, gerichte steun, stimulansen en 

beperkende maatregelen te vinden; 

Or. en 

 

Amendement  109 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 ter. roept op om in het vervolg op het 

actieplan meer aandacht te besteden aan 

en specifiekere verbintenissen aan te gaan 

in verband met economische, sociale en 

culturele rechten;  

Or. en 

 

Amendement  110 

Barbara Lochbihler 
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namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 quater. wijst op het belang om in het 

nieuwe actieplan verbintenissen op te 

nemen met betrekking tot bijzonder 

kwetsbare groepen zoals migranten, 

vluchtelingen en staatlozen; roept op 

specifieke verbintenissen aan te gaan met 

betrekking tot deze groepen, die niet 

voldoende aandacht kregen in het huidige 

actieplan; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. erkent het belang van het mandaat van 

de allereerste speciale vertegenwoordiger 

van de EU (SVEU) voor mensenrechten en 

het tot nog toe verrichte werk; moedigt de 

SVEU aan de zichtbaarheid en 

betrokkenheid van de EU bij multilaterale 

en regionale mensenrechtenmechanismen 

(de VN, de Raad van Europa, de OVSE, de 

ASEAN, de Afrikaanse Unie, de OIS) te 

blijven verhogen, de belangrijkste 

thematische prioriteiten van de EU te 

blijven bevorderen, met inbegrip van die in 

de recent aangenomen EU-

mensenrechtenrichtsnoeren, te blijven 

werken aan het stimuleren van het 

maatschappelijk middenveld in de hele 

wereld en te blijven bijdragen aan het 

integreren, de coherentie, de samenhang en 

de doeltreffendheid van het EU-

11. erkent het belang van het mandaat van 

de allereerste speciale vertegenwoordiger 

van de EU (SVEU) voor mensenrechten en 

looft Stavros Lambrinidis voor het tot nog 

toe verrichte werk; moedigt de SVEU aan 

de zichtbaarheid en betrokkenheid van de 

EU bij multilaterale en regionale 

mensenrechtenmechanismen (de VN, de 

Raad van Europa, de OVSE, de ASEAN, 

de Afrikaanse Unie, de OIS) te blijven 

verhogen, de belangrijkste thematische 

prioriteiten van de EU te blijven 

bevorderen, met inbegrip van die in de 

recent aangenomen EU-

mensenrechtenrichtsnoeren, te blijven 

werken aan het stimuleren van het 

maatschappelijk middenveld in de hele 

wereld en te blijven bijdragen aan het 

integreren, de coherentie, de samenhang en 
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mensenrechtenbeleid; de doeltreffendheid van het EU-

mensenrechtenbeleid; 

Or. en 

 

Amendement  112 

Georgios Epitideios 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. erkent het belang van het mandaat van 

de allereerste speciale vertegenwoordiger 

van de EU (SVEU) voor mensenrechten en 

het tot nog toe verrichte werk; moedigt de 

SVEU aan de zichtbaarheid en 

betrokkenheid van de EU bij multilaterale 

en regionale mensenrechtenmechanismen 

(de VN, de Raad van Europa, de OVSE, de 

ASEAN, de Afrikaanse Unie, de OIS) te 

blijven verhogen, de belangrijkste 

thematische prioriteiten van de EU te 

blijven bevorderen, met inbegrip van die in 

de recent aangenomen EU-

mensenrechtenrichtsnoeren, te blijven 

werken aan het stimuleren van het 

maatschappelijk middenveld in de hele 

wereld en te blijven bijdragen aan het 

integreren, de coherentie, de samenhang en 

de doeltreffendheid van het EU-

mensenrechtenbeleid; 

11. erkent het belang van het mandaat van 

de allereerste speciale vertegenwoordiger 

van de EU (SVEU) voor mensenrechten en 

het tot nog toe verrichte werk; moedigt de 

SVEU aan de betrokkenheid van de EU bij 

multilaterale en regionale 

mensenrechtenmechanismen (de VN, de 

Raad van Europa, de OVSE, de ASEAN, 

de Afrikaanse Unie, de OIS) te blijven 

verhogen, de belangrijkste thematische 

prioriteiten van de EU te blijven 

bevorderen, met inbegrip van die in de 

recent aangenomen EU-

mensenrechtenrichtsnoeren, te blijven 

werken aan het stimuleren van het 

maatschappelijk middenveld in de hele 

wereld en te blijven bijdragen aan het 

integreren, de coherentie, de samenhang en 

de doeltreffendheid van het EU-

mensenrechtenbeleid; 

Or. el 

 

Amendement  113 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 
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Ontwerpresolutie Amendement 

11. erkent het belang van het mandaat van 

de allereerste speciale vertegenwoordiger 

van de EU (SVEU) voor mensenrechten en 

het tot nog toe verrichte werk; moedigt de 

SVEU aan de zichtbaarheid en 

betrokkenheid van de EU bij multilaterale 

en regionale mensenrechtenmechanismen 

(de VN, de Raad van Europa, de OVSE, de 

ASEAN, de Afrikaanse Unie, de OIS) te 

blijven verhogen, de belangrijkste 

thematische prioriteiten van de EU te 

blijven bevorderen, met inbegrip van die in 

de recent aangenomen EU-

mensenrechtenrichtsnoeren, te blijven 

werken aan het stimuleren van het 

maatschappelijk middenveld in de hele 

wereld en te blijven bijdragen aan het 

integreren, de coherentie, de samenhang en 

de doeltreffendheid van het EU-

mensenrechtenbeleid; 

11. erkent het belang van het mandaat van 

de allereerste speciale vertegenwoordiger 

van de EU (SVEU) voor mensenrechten en 

het tot nog toe verrichte werk; moedigt de 

SVEU aan de zichtbaarheid en 

betrokkenheid van de EU bij multilaterale 

en regionale mensenrechtenmechanismen 

(de VN, de Raad van Europa, de OESO, de 

OVSE, de ASEAN, de Afrikaanse Unie, de 

OIS) te blijven verhogen, de belangrijkste 

thematische prioriteiten van de EU te 

blijven bevorderen, met inbegrip van die in 

de recent aangenomen EU-

mensenrechtenrichtsnoeren, te blijven 

werken aan het stimuleren van het 

maatschappelijk middenveld in de hele 

wereld en te blijven bijdragen aan het 

integreren, de coherentie, de samenhang en 

de doeltreffendheid van het EU-

mensenrechtenbeleid; 

Or. fr 

 

Amendement  114 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. erkent het belang van het mandaat van 

de allereerste speciale vertegenwoordiger 

van de EU (SVEU) voor mensenrechten en 

het tot nog toe verrichte werk; moedigt de 

SVEU aan de zichtbaarheid en 

betrokkenheid van de EU bij multilaterale 

en regionale mensenrechtenmechanismen 

(de VN, de Raad van Europa, de OVSE, de 

ASEAN, de Afrikaanse Unie, de OIS) te 

blijven verhogen, de belangrijkste 

thematische prioriteiten van de EU te 

11. erkent het belang van het mandaat van 

de allereerste speciale vertegenwoordiger 

van de EU (SVEU) voor mensenrechten en 

het tot nog toe verrichte werk; moedigt de 

SVEU aan de zichtbaarheid en 

betrokkenheid van de EU bij multilaterale 

en regionale mensenrechtenmechanismen 

(de VN, de Raad van Europa, de OVSE, de 

ASEAN, de Afrikaanse Unie, de OIS) te 

blijven verhogen, de belangrijkste 

thematische prioriteiten van de EU te 



 

PE544.314v01-00 66/286 AM\1043088NL.doc 

NL 

blijven bevorderen, met inbegrip van die in 

de recent aangenomen EU-

mensenrechtenrichtsnoeren, te blijven 

werken aan het stimuleren van het 

maatschappelijk middenveld in de hele 

wereld en te blijven bijdragen aan het 

integreren, de coherentie, de samenhang en 

de doeltreffendheid van het EU-

mensenrechtenbeleid; 

blijven bevorderen, met inbegrip van die in 

de recent aangenomen EU-

mensenrechtenrichtsnoeren, te blijven 

werken aan het stimuleren van het 

maatschappelijk middenveld in de hele 

wereld en te blijven bijdragen aan het 

integreren, de coherentie, de samenhang en 

de doeltreffendheid van het EU-

mensenrechtenbeleid en het juiste 

evenwicht te vinden tussen stille en 

openbare diplomatie; 

Or. en 

 

Amendement  115 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. erkent het belang van het mandaat van 

de allereerste speciale vertegenwoordiger 

van de EU (SVEU) voor mensenrechten en 

het tot nog toe verrichte werk; moedigt de 

SVEU aan de zichtbaarheid en 

betrokkenheid van de EU bij multilaterale 

en regionale mensenrechtenmechanismen 

(de VN, de Raad van Europa, de OVSE, de 

ASEAN, de Afrikaanse Unie, de OIS) te 

blijven verhogen, de belangrijkste 

thematische prioriteiten van de EU te 

blijven bevorderen, met inbegrip van die 
in de recent aangenomen EU-

mensenrechtenrichtsnoeren, te blijven 

werken aan het stimuleren van het 

maatschappelijk middenveld in de hele 

wereld en te blijven bijdragen aan het 

integreren, de coherentie, de samenhang en 

de doeltreffendheid van het EU-

mensenrechtenbeleid; 

11. erkent het belang van het mandaat van 

de allereerste speciale vertegenwoordiger 

van de EU (SVEU) voor mensenrechten en 

het tot nog toe verrichte werk; moedigt de 

SVEU aan de zichtbaarheid en 

betrokkenheid van de EU bij multilaterale 

en regionale mensenrechtenmechanismen 

(de VN, de Raad van Europa, de OVSE, de 

ASEAN, de Afrikaanse Unie, de OIS) te 

blijven verhogen, de belangrijkste 

thematische prioriteiten van de EU in de 

EU-mensenrechtenrichtsnoeren te blijven 

bevorderen, te blijven werken aan het 

stimuleren van het maatschappelijk 

middenveld in de hele wereld en te blijven 

bijdragen aan het integreren, de coherentie, 

de samenhang en de doeltreffendheid van 

het EU-mensenrechtenbeleid; 

Or. fr 
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Amendement  116 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. acht het noodzakelijk dat de 

speciale vertegenwoordiger voor 

mensenrechten een grotere zichtbaarheid 

krijgt, initiatiefrecht heeft en in het 

openbaar het woord mag nemen en dat hij 

daarbij kan steunen op de verschillende 

diensten van de EU-instellingen teneinde 

een goede coördinatie te garanderen; 

Or. fr 

 

Amendement  117 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. vraagt de Raad de positie van de SVEU 

voor mensenrechten te institutionaliseren 

zodat dit een permanente functie kan 

worden; 

13. vraagt de Raad de positie van de SVEU 

voor mensenrechten te institutionaliseren 

zodat dit een permanente functie kan 

worden met voldoende middelen om 

zijn/haar rol te ondersteunen, zoals door 

het gebruik van openbare diplomatie; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 
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Ontwerpresolutie Amendement 

13. vraagt de Raad de positie van de SVEU 

voor mensenrechten te institutionaliseren 

zodat dit een permanente functie kan 

worden; 

13. vraagt dat de positie van de SVEU voor 

mensenrechten behouden blijft zodat dit 

een permanente functie wordt; 

Or. en 

 

Amendement  119 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt dat het mensenrechtenbeleid 

van de EU consistent moet voldoen aan de 

uit het Verdrag voortvloeiende 

verplichtingen, voor de nodige samenhang 

tussen het binnenlandse en het buitenlandse 

beleid moet zorgen en dubbele maatstaven 

moet vermijden; roept daarom op de 

conclusies van de Raad Buitenlandse 

Zaken over mensenrechten en strategische 

partners aan te nemen; vraagt in dit 

verband dat voor ambtenaren van de 

lidstaten en van de EU-instellingen 

gemeenschappelijke drempels worden 

vastgesteld op het gebied van 

mensenrechtenkwesties die zij minimaal 

aan de orde moeten stellen bij hun 

strategische tegenhangers; 

14. benadrukt dat het mensenrechtenbeleid 

van de EU consistent moet voldoen aan de 

uit het Verdrag voortvloeiende 

verplichtingen, voor de nodige samenhang 

tussen het binnenlandse en het buitenlandse 

beleid moet zorgen en dubbele maatstaven 

moet vermijden; roept daarom op de 

conclusies van de Raad Buitenlandse 

Zaken over mensenrechten en strategische 

partners aan te nemen; vraagt in dit 

verband dat voor ambtenaren van de 

lidstaten en van de EU-instellingen 

gemeenschappelijke drempels worden 

vastgesteld op het gebied van 

mensenrechtenkwesties die zij minimaal 

aan de orde moeten stellen bij hun 

strategische tegenhangers, terwijl rekening 

wordt gehouden met de situatie in elk 

land; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Marie-Christine Vergiat 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt dat het mensenrechtenbeleid 

van de EU consistent moet voldoen aan de 

uit het Verdrag voortvloeiende 

verplichtingen, voor de nodige samenhang 

tussen het binnenlandse en het buitenlandse 

beleid moet zorgen en dubbele maatstaven 

moet vermijden; roept daarom op de 

conclusies van de Raad Buitenlandse 

Zaken over mensenrechten en strategische 

partners aan te nemen; vraagt in dit 

verband dat voor ambtenaren van de 

lidstaten en van de EU-instellingen 

gemeenschappelijke drempels worden 

vastgesteld op het gebied van 

mensenrechtenkwesties die zij minimaal 

aan de orde moeten stellen bij hun 

strategische tegenhangers; 

14. benadrukt dat het mensenrechtenbeleid 

van de EU consistent moet voldoen aan de 

uit het Verdrag voortvloeiende 

verplichtingen, voor de nodige samenhang 

tussen het binnenlandse en het buitenlandse 

beleid moet zorgen en dubbele maatstaven 

moet vermijden; roept daarom op de 

conclusies van de Raad Buitenlandse 

Zaken over mensenrechten en strategische 

partners aan te nemen; vraagt in dit 

verband dat voor ambtenaren van de 

lidstaten en van de EU-instellingen 

gemeenschappelijke normen worden 

vastgesteld op het gebied van 

mensenrechtenkwesties zodat zij op 

gecoördineerde wijze concrete 

schendingen van mensenrechten aan de 

orde kunnen stellen bij hun strategische 

tegenhangers; 

Or. fr 

 

Amendement  121 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. benadrukt dat een coherent 

optreden van de EU ten aanzien van derde 

landen absoluut noodzakelijk is voor haar 

geloofwaardigheid en dus ook voor haar 

doelmatigheid en dat verschillende en 

onsamenhangende benaderingen de 

effectiviteit van haar optreden 

ondermijnen en ertoe leiden dat haar 

discours over mensenrechten niet altijd 

wordt gehoord; herinnert eraan dat, 

hoewel er al talrijke moeilijkheden 
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werden ondervonden, coherentie een 

prioriteit blijft in het kader van het 

buitenlands beleid en dat deze coherentie 

centraal moet staan in het mandaat van 

alle actoren van dit beleid; 

Or. fr 

 

Amendement  122 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 ter. acht het bovendien noodzakelijk 

dat de eisen op het gebied van 

mensenrechten die de EU in haar 

betrekkingen met derde landen stelt, ook 

op de lidstaten van toepassing zijn; 

herinnert er daarom aan dat het Europees 

Parlement elk jaar een door de Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en 

binnenlandse zaken opgesteld verslag 

goedkeurt over de situatie van de 

grondrechten in de Europese Unie; 

Or. fr 

 

Amendement  123 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. erkent dat de huidige systeemcrisis 

drastische sociale gevolgen heeft voor de 

bevolking in de Europese Unie en 

daarbuiten, stelt vast dat de verschillende 

bezuinigingsprogramma's die door de 

Europese Unie en andere internationale 
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instellingen, zoals het IMF, zijn 

goedgekeurd, hebben geleid tot aantasting 

van met name de burgerlijke vrijheden en 

de sociale en democratische rechten 

alsook tot een aanzienlijke verslechtering 

van de levensomstandigheden, met name 

van de meest kwetsbare en zwakste 

personen; 

Or. fr 

 

Amendement  124 

Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. roept de Europese Dienst voor 

extern optreden op om het beheer, de 

controle en de verantwoording van EU-

middelen ter verdediging van de 

mensenrechten te versterken; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. wijst op de aanzienlijke 

uitdagingen die de annexatie van de Krim 

door Rusland en zijn aanhoudende 

militaire aanwezigheid in het oosten van 

Oekraïne met zich meebrengen; 

onderstreept dat dit agressief beleid een 

voortzetting is van het afglijden van 

Rusland naar een autoritair bewind en de 

verslechtering van de 
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mensenrechtensituatie in het land; 

benadrukt dat Rusland nu een 

"strategische uitdaging" vormt voor de 

EU en niet langer voldoet aan de criteria 

voor strategisch partnerschap; 

Or. en 

 

Amendement  126 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. roept de EU op om binnenlandse 

uitdagingen op het gebied van de 

mensenrechten effectief aan te pakken, 

zoals de situatie van de Roma, de 

behandeling van vluchtelingen en 

migranten, de discriminatie van LGBTI's, 

de omstandigheden in gevangenissen of 

de vrijheid van media in de lidstaten, 

teneinde de geloofwaardigheid en 

consistentie van haar buitenlandse 

mensenrechtenbeleid te behouden; 

Or. en 

 

Amendement  127 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. looft de EDEO voor de succesvolle 

voltooiing van de eerste reeks 

landenstrategieën inzake mensenrechten, 

die met een grote betrokkenheid van de 

EU-delegaties werden ontwikkeld; betreurt 

15. looft de EDEO voor de succesvolle 

voltooiing van de eerste reeks 

landenstrategieën inzake mensenrechten, 

die met een grote betrokkenheid van de 

EU-delegaties werden ontwikkeld; betreurt 
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evenwel het blijvend gebrek aan 

transparantie met betrekking tot de inhoud 

van de landenstrategieën; moedigt de 

EDEO aan indicatoren aan te nemen op 

basis waarvan hun doeltreffendheid kan 

worden geëvalueerd en de onderdelen van 

het jaarverslag over specifieke landen 

explicieter te beschouwen als 

uitvoeringsverslagen van de 

landenstrategieën; 

evenwel het blijvend gebrek aan 

transparantie met betrekking tot de inhoud 

van de landenstrategieën; moedigt de 

EDEO aan indicatoren aan te nemen op 

basis waarvan hun doeltreffendheid kan 

worden geëvalueerd en de onderdelen van 

het jaarverslag over specifieke landen 

explicieter te beschouwen als 

uitvoeringsverslagen van de 

landenstrategieën; herinnert aan de 

verbintenis van de EU om ervoor te 

zorgen dat de mensenrechtenstrategieën 

op alle niveaus van beleidsvorming met 

derde landen in acht worden genomen, 

waaronder tijdens mensenrechten- en 

politieke dialogen, en financiële steun uit 

te voeren en te programmeren; 

Or. en 

 

Amendement  128 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. looft de EDEO voor de succesvolle 

voltooiing van de eerste reeks 

landenstrategieën inzake mensenrechten, 

die met een grote betrokkenheid van de 

EU-delegaties werden ontwikkeld; betreurt 

evenwel het blijvend gebrek aan 

transparantie met betrekking tot de inhoud 

van de landenstrategieën; moedigt de 

EDEO aan indicatoren aan te nemen op 

basis waarvan hun doeltreffendheid kan 

worden geëvalueerd en de onderdelen van 

het jaarverslag over specifieke landen 

explicieter te beschouwen als 

uitvoeringsverslagen van de 

landenstrategieën; 

15. looft de EDEO voor de succesvolle 

voltooiing van de eerste reeks 

landenstrategieën inzake mensenrechten, 

die met een grote betrokkenheid van de 

EU-delegaties werden ontwikkeld; betreurt 

evenwel het blijvend gebrek aan 

transparantie met betrekking tot de inhoud 

van de landenstrategieën en vraagt 

nogmaals om ten minste de belangrijkste 

prioriteiten van elke landenstrategie 

openbaar te maken en om het Parlement 

toegang te verlenen tot deze strategieën 

zodat het deze naar behoren kan 

controleren; moedigt de EDEO aan 

indicatoren aan te nemen op basis waarvan 

hun doeltreffendheid kan worden 

geëvalueerd en de onderdelen van het 
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jaarverslag over specifieke landen 

explicieter te beschouwen als 

uitvoeringsverslagen van de 

landenstrategieën; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. looft de EDEO voor de succesvolle 

voltooiing van de eerste reeks 

landenstrategieën inzake mensenrechten, 

die met een grote betrokkenheid van de 

EU-delegaties werden ontwikkeld; betreurt 

evenwel het blijvend gebrek aan 

transparantie met betrekking tot de inhoud 

van de landenstrategieën; moedigt de 

EDEO aan indicatoren aan te nemen op 

basis waarvan hun doeltreffendheid kan 

worden geëvalueerd en de onderdelen van 

het jaarverslag over specifieke landen 

explicieter te beschouwen als 

uitvoeringsverslagen van de 

landenstrategieën; 

15. looft de EDEO voor de succesvolle 

voltooiing van de eerste reeks 

landenstrategieën inzake mensenrechten, 

die met een grote betrokkenheid van de 

EU-delegaties werden ontwikkeld; betreurt 

evenwel het blijvend gebrek aan 

transparantie met betrekking tot de inhoud 

van de landenstrategieën, alsook het 

ontbreken van een effectieve 

informatieverstrekking aan het Europees 

Parlement; moedigt de EDEO aan 

indicatoren aan te nemen op basis waarvan 

hun doeltreffendheid kan worden 

geëvalueerd en de onderdelen van het 

jaarverslag over specifieke landen 

explicieter te beschouwen als 

uitvoeringsverslagen van de 

landenstrategieën, omdat aan de hand van 

de evaluatie van deze instrumenten kan 

worden vastgesteld waar verbeteringen 

mogelijk zijn; 

Or. fr 

 

Amendement  130 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. benadrukt dat de delegaties van de 

EU een jaarverslag van hun activiteiten 

op het gebied van de mensenrechten 

moeten opstellen en voorleggen aan het 

Europees Parlement; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. is voorstander van een versterkte 

samenwerking tussen de wereldwijde 

diplomatieke netwerken van de lidstaten 

en de EU-delegaties teneinde een bijdrage 

te kunnen leveren aan de werkzaamheden 

van de mensenrechtenwerkgroepen in 

derde landen; 

Or. fr 

 

Amendement  132 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. roept de EDEO op om ervoor te 

zorgen dat de gevallen van 

gevangengezette 

mensenrechtenverdedigers worden 

besproken tijdens alle vergaderingen van 

de EU met derde landen op hoog niveau, 

met inbegrip van de vergaderingen van de 
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samenwerkingsraad/associatieraad; 

dringt erop aan dat alle landenstrategieën 

inzake mensenrechten van de EU met 

derde landen een hoofdstuk over 

gevangengezette 

mensenrechtenverdedigers moeten 

bevatten; 

Or. en 

 

Amendement  133 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 ter. herinnert aan de verbintenis om 

mensenrechten in alle 

effectbeoordelingen van de EU op te 

nemen; benadrukt het belang van deze 

verbintenis om ervoor te zorgen dat de EU 

de mensenrechten eerbiedigt, beschermt 

en toepast en om ervoor te zorgen dat 

haar externe beleidsmaatregelen en 

activiteiten worden opgezet en uitgevoerd 

met het oog op de versterking van de 

mensenrechten in het buitenland; roept de 

EU op om, in nauwer overleg en 

samenwerking met het maatschappelijk 

middenveld en de EU-instellingen, de 

kwaliteit en stelselmatigheid van de 

effectbeoordelingen inzake 

mensenrechten te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement  134 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 quater (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 16 quater. roept de EU op om stelselmatig 

ex-posteffectbeoordelingen inzake 

mensenrechten uit te voeren om 

resterende problemen te identificeren, het 

beleid bij te sturen en het 

vrijwaringsmechanisme te verfijnen; 

Or. en 

 

Amendement  135 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. herhaalt zijn steun voor 

mensenrechtendialogen als een instrument 

van het EU-mensenrechtenbeleid; erkent 

dat het waardevol is een 

mensenrechtendialoog aan te gaan ook met 

landen met ernstige 

mensenrechtenproblemen; benadrukt 

echter dat de EU duidelijke politieke 

conclusies moet trekken wanneer de 

mensenrechtendialogen geen positieve 

resultaten opleveren, en dat in deze 

gevallen meer nadruk moet worden gelegd 

op publieksdiplomatie om ervoor te zorgen 

dat de geloofwaardigheid van het EU-

mensenrechtenbeleid bij het publiek niet in 

het gedrang komt; waarschuwt voorts dat 

mensenrechtendiscussies niet mogen 

worden losgekoppeld van de dialogen op 

hoog politiek niveau; 

17. herhaalt zijn steun voor 

mensenrechtendialogen als een instrument 

van het EU-mensenrechtenbeleid; erkent 

dat het waardevol is een 

mensenrechtendialoog aan te gaan ook met 

landen met ernstige 

mensenrechtenproblemen; benadrukt 

echter dat de EU duidelijke politieke 

conclusies moet trekken wanneer de 

mensenrechtendialogen geen positieve 

resultaten opleveren, en dat in deze 

gevallen meer nadruk moet worden gelegd 

op publieksdiplomatie om ervoor te zorgen 

dat de geloofwaardigheid van het EU-

mensenrechtenbeleid bij het publiek niet in 

het gedrang komt; waarschuwt voorts dat 

mensenrechtendiscussies niet mogen 

worden losgekoppeld van de dialogen op 

hoog politiek niveau; spoort de EU aan 

om, aangezien de dialoog tussen de EU en 

China over de mensenrechten er niet in is 

geslaagd om tot wezenlijke en tastbare 

resultaten te komen, haar 

mensenrechtenstrategie met een 

belangrijke partner als de Volksrepubliek 

China te herzien en een coherentere, 
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uniformere en strategischere benadering 

van de mensenrechten in China te 

hanteren en, in het licht van de recente 

ontwikkelingen, de kwestie van Hongkong 

aan te kaarten; 

Or. en 

 

Amendement  136 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. herhaalt zijn steun voor 

mensenrechtendialogen als een instrument 

van het EU-mensenrechtenbeleid; erkent 

dat het waardevol is een 

mensenrechtendialoog aan te gaan ook met 

landen met ernstige 

mensenrechtenproblemen; benadrukt 

echter dat de EU duidelijke politieke 

conclusies moet trekken wanneer de 

mensenrechtendialogen geen positieve 

resultaten opleveren, en dat in deze 

gevallen meer nadruk moet worden gelegd 

op publieksdiplomatie om ervoor te zorgen 

dat de geloofwaardigheid van het EU-

mensenrechtenbeleid bij het publiek niet in 

het gedrang komt; waarschuwt voorts dat 

mensenrechtendiscussies niet mogen 

worden losgekoppeld van de dialogen op 

hoog politiek niveau; 

17. herhaalt zijn steun voor 

mensenrechtendialogen als een instrument 

van het EU-mensenrechtenbeleid mits deze 

geen doel op zich zijn, maar een middel 

om specifieke toezeggingen en resultaten 

van de partner te verkrijgen; erkent dat het 

waardevol is een mensenrechtendialoog 

aan te gaan ook met landen met ernstige 

mensenrechtenproblemen; benadrukt 

echter dat de EU duidelijke politieke 

conclusies moet trekken wanneer de 

mensenrechtendialogen geen positieve 

resultaten opleveren omdat de partner niet 

bereid is om te goeder trouw te 

onderhandelen of zich er niet oprecht toe 

verbindt om veranderingen door te 

voeren, en dat nadruk moet worden gelegd 

op publieksdiplomatie om ervoor te zorgen 

dat de geloofwaardigheid van het EU-

mensenrechtenbeleid bij het publiek niet in 

het gedrang komt; waarschuwt voorts dat 

mensenrechtendiscussies niet mogen 

worden losgekoppeld van de dialogen op 

hoog politiek niveau; staat erop dat 

individuele gevallen van 

mensenrechtenverdedigers die gevaar 

lopen of gevangen genomen zijn, en van 

politieke gevangenen effectief door de EU 

worden aangekaart op een navolgbare en 
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transparante manier; 

Or. en 

 

Amendement  137 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. herhaalt zijn steun voor 

mensenrechtendialogen als een instrument 

van het EU-mensenrechtenbeleid; erkent 

dat het waardevol is een 

mensenrechtendialoog aan te gaan ook met 

landen met ernstige 

mensenrechtenproblemen; benadrukt 

echter dat de EU duidelijke politieke 

conclusies moet trekken wanneer de 

mensenrechtendialogen geen positieve 

resultaten opleveren, en dat in deze 

gevallen meer nadruk moet worden gelegd 

op publieksdiplomatie om ervoor te zorgen 

dat de geloofwaardigheid van het EU-

mensenrechtenbeleid bij het publiek niet in 

het gedrang komt; waarschuwt voorts dat 

mensenrechtendiscussies niet mogen 

worden losgekoppeld van de dialogen op 

hoog politiek niveau; 

17. herhaalt zijn steun voor een 

intensivering van de dialogen die als een 

instrument van het EU-

mensenrechtenbeleid met verschillende 

landen zijn opgestart en aanzetten tot een 

actievere deelname van de actoren van het 

lokale maatschappelijk middenveld; erkent 

dat het waardevol is een 

mensenrechtendialoog aan te gaan ook met 

landen met ernstige 

mensenrechtenproblemen; benadrukt 

echter dat de EU duidelijke politieke 

conclusies moet trekken wanneer de 

mensenrechtendialogen geen positieve 

resultaten opleveren, en dat in deze 

gevallen meer nadruk moet worden gelegd 

op publieksdiplomatie om ervoor te zorgen 

dat de geloofwaardigheid van het EU-

mensenrechtenbeleid bij het publiek niet in 

het gedrang komt; waarschuwt voorts dat 

mensenrechtendiscussies niet mogen 

worden losgekoppeld van de dialogen op 

hoog politiek niveau; 

Or. fr 

 

Amendement  138 

László Tőkés 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 
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Ontwerpresolutie Amendement 

17. herhaalt zijn steun voor 

mensenrechtendialogen als een instrument 

van het EU-mensenrechtenbeleid; erkent 

dat het waardevol is een 

mensenrechtendialoog aan te gaan ook met 

landen met ernstige 

mensenrechtenproblemen; benadrukt 

echter dat de EU duidelijke politieke 

conclusies moet trekken wanneer de 

mensenrechtendialogen geen positieve 

resultaten opleveren, en dat in deze 

gevallen meer nadruk moet worden gelegd 

op publieksdiplomatie om ervoor te zorgen 

dat de geloofwaardigheid van het EU-

mensenrechtenbeleid bij het publiek niet in 

het gedrang komt; waarschuwt voorts dat 

mensenrechtendiscussies niet mogen 

worden losgekoppeld van de dialogen op 

hoog politiek niveau; 

17. herhaalt zijn steun voor 

mensenrechtendialogen als een instrument 

van het EU-mensenrechtenbeleid; erkent 

dat het waardevol is een 

mensenrechtendialoog aan te gaan met 

name met landen met ernstige 

mensenrechtenproblemen; benadrukt 

echter dat de EU duidelijke politieke 

conclusies moet trekken wanneer de 

mensenrechtendialogen geen positieve 

resultaten opleveren, en dat in deze 

gevallen meer nadruk moet worden gelegd 

op publieksdiplomatie om ervoor te zorgen 

dat de geloofwaardigheid van het EU-

mensenrechtenbeleid bij het publiek niet in 

het gedrang komt; waarschuwt voorts dat 

mensenrechtendiscussies niet mogen 

worden losgekoppeld van de dialogen op 

hoog politiek niveau; 

Or. en 

 

Amendement  139 

Angel Dzhambazki 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. herhaalt zijn steun voor 

mensenrechtendialogen als een instrument 

van het EU-mensenrechtenbeleid; erkent 

dat het waardevol is een 

mensenrechtendialoog aan te gaan ook met 

landen met ernstige 

mensenrechtenproblemen; benadrukt 

echter dat de EU duidelijke politieke 

conclusies moet trekken wanneer de 

mensenrechtendialogen geen positieve 

resultaten opleveren, en dat in deze 

gevallen meer nadruk moet worden gelegd 

op publieksdiplomatie om ervoor te zorgen 

17. herhaalt zijn steun voor 

mensenrechtendialogen als een instrument 

van het EU-mensenrechtenbeleid; erkent 

dat het waardevol is een 

mensenrechtendialoog aan te gaan ook met 

landen met ernstige 

mensenrechtenproblemen; benadrukt 

echter dat de EU duidelijke politieke 

conclusies moet trekken wanneer de 

mensenrechtendialogen geen positieve 

resultaten opleveren, en dat in deze 

gevallen meer nadruk moet worden gelegd 

op publieksdiplomatie om ervoor te zorgen 
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dat de geloofwaardigheid van het EU-

mensenrechtenbeleid bij het publiek niet in 

het gedrang komt; waarschuwt voorts dat 

mensenrechtendiscussies niet mogen 

worden losgekoppeld van de dialogen op 

hoog politiek niveau; 

dat de geloofwaardigheid van het EU-

mensenrechtenbeleid bij het publiek niet in 

het gedrang komt; waarschuwt voorts dat 

mensenrechtendiscussies niet mogen 

worden losgekoppeld van de dialogen op 

hoog politiek niveau; dringt erop aan in 

het geval van grove schendingen van de 

mensenrechten deze kwestie centraal te 

stellen in de politieke dialoog op alle 

niveaus; 

Or. bg 

 

Amendement  140 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. betreurt dat er als gevolg van de 

uiteenlopende structuren, formats, 

frequenties en methoden en de 

vertrouwelijkheid van de uitwisselingen 

geen echte mechanismen voor de 

opvolging en evaluatie van deze dialogen 

en geen voortgangsindicatoren bestaan; 

raadt aan om in samenspraak met het 

Europees Parlement de doelstellingen van 

elke dialoog te verduidelijken en de 

resultaten de evalueren; 

Or. fr 

 

Amendement  141 

László Tőkés 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. dringt er bij de EDEO op aan om 
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verder samen te werken met alle landen 

waarmee de dienst op dit moment 

mensenrechtendialogen voert door de 

respectieve autoriteiten te vragen concrete 

toezeggingen te doen en door de tijdens de 

besprekingen gestelde eisen regelmatig op 

te volgen; 

Or. en 

 

Amendement  142 

László Tőkés 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 ter. spoort de EDEO aan een 

alomvattend toetsingsmechanisme te 

ontwikkelen waarmee de dialogen kunnen 

worden beoordeeld, aangezien in bepaalde 

landen, zoals China, geen wezenlijke en 

tastbare resultaten worden bereikt; roept 

de EU verder op om haar 

benchmarkmechanisme te versterken om 

resultaten te kunnen meten en de 

dialogen doeltreffender te maken, hetgeen 

ertoe zou bijdragen landen met ernstige 

problemen op het gebied van de 

mensenrechten dichter bij de 

internationale normen inzake 

mensenrechten te brengen; 

Or. en 

 

Amendement  143 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 
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Ontwerpresolutie Amendement 

18. is verheugd over de goedkeuring door 

de Raad van de EU-richtsnoeren voor de 

bevordering en de bescherming van het 

genot van alle mensenrechten door 

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 

transgenders en interseksuelen (LGBTI), 

de richtsnoeren tot bevordering en 

bescherming van de vrijheid van 

godsdienst en overtuiging, die allebei 

tijdens het verslagjaar 2013 zijn 

goedgekeurd, en de richtsnoeren over de 

vrijheid van meningsuiting online en 

offline, die in 2014 zijn goedgekeurd; 

18. is verheugd over de goedkeuring door 

de Raad van de richtsnoeren tot 

bevordering en bescherming van de 

vrijheid van godsdienst en overtuiging, die 

allebei tijdens het verslagjaar 2013 zijn 

goedgekeurd, en de richtsnoeren over de 

vrijheid van meningsuiting online en 

offline, die in 2014 zijn goedgekeurd; 

Or. fr 

 

Amendement  144 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. herinnert eraan dat de 

goedkeuring van richtsnoeren niet mag 

leiden tot enige selectiviteit in het 

mensenrechtenstelsel, omdat de 

beginselen van universaliteit en 

ondeelbaarheid prioritair moeten blijven; 

verzoekt de Commissie meer duidelijkheid 

te verschaffen over de manier waarop de 

onderwerpen die het voorwerp worden 

van richtsnoeren worden gekozen, en in 

samenwerking met het Europees 

Parlement en de actoren van het 

maatschappelijk middenveld 

selectiecriteria vast te leggen; 

Or. fr 
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Amendement  145 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 ter. verzoekt de Commissie de 

richtsnoeren aan te vullen en 

begrijpelijker te maken door een 

uniformisering van zowel de inhoud als 

de vorm van de richtsnoeren die 

doelstellingen, criteria, middelen, 

tijdschema en indicatoren moeten 

omvatten en in een regelmatige evaluatie 

moeten voorzien; herinnert er in deze 

context aan dat het Europees Parlement 

recentelijk heeft aanbevolen de 

richtsnoeren met betrekking tot foltering 

op een "doeltreffende en 

resultaatgerichte" manier toe te passen; 

Or. fr 

 

Amendement  146 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 quater. beveelt aan de actoren van het 

maatschappelijk middenveld meer te 

betrekken bij de uitwerking, evaluatie en 

herziening van richtsnoeren; 

Or. fr 

 

Amendement  147 

Pier Antonio Panzeri 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. herinnert de EDEO en de Raad 

niettemin aan de uitdaging om de 

richtsnoeren toe te passen en herhaalt dat 

de toepassing van de EU-richtsnoeren op 

landenniveau moet worden geëvalueerd; 

moedigt de EDEO en de lidstaten eveneens 

aan voortdurende opleiding en 

bewustmaking te verstrekken aan het 

personeel van de EDEO en de EU-

delegaties alsook aan diplomaten van de 

lidstaten om ervoor te zorgen dat de EU-

richtsnoeren inzake mensenrechten, zoals 

bedoeld, bijdragen aan de beleidsvorming 

op het terrein; 

19. dringt er bij de EDEO en de Raad op 

aan passende maatregelen te treffen om 

de EU-richtsnoeren op landenniveau uit te 

voeren en te evalueren; moedigt de EDEO 

en de lidstaten eveneens aan voortdurende 

opleiding en bewustmaking te verstrekken 

aan het personeel van de EDEO en de EU-

delegaties alsook aan diplomaten van de 

lidstaten om ervoor te zorgen dat de EU-

richtsnoeren inzake mensenrechten, zoals 

bedoeld, bijdragen aan de beleidsvorming 

op het terrein; 

Or. en 

 

Amendement  148 

Dennis de Jong, Peter van Dalen, Anne-Marie Mineur, Branislav Škripek 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. herinnert de EDEO en de Raad 

niettemin aan de uitdaging om de 

richtsnoeren toe te passen en herhaalt dat 

de toepassing van de EU-richtsnoeren op 

landenniveau moet worden geëvalueerd; 

moedigt de EDEO en de lidstaten eveneens 

aan voortdurende opleiding en 

bewustmaking te verstrekken aan het 

personeel van de EDEO en de EU-

delegaties alsook aan diplomaten van de 

lidstaten om ervoor te zorgen dat de EU-

richtsnoeren inzake mensenrechten, zoals 

bedoeld, bijdragen aan de beleidsvorming 

op het terrein; 

19. herinnert de EDEO en de Raad 

niettemin aan de uitdaging om de 

richtsnoeren toe te passen en herhaalt dat 

de toepassing van de EU-richtsnoeren op 

landenniveau moet worden geëvalueerd; 

moedigt de EDEO en de lidstaten eveneens 

aan voortdurende opleiding en 

bewustmaking te verstrekken aan het 

personeel van de EDEO en de EU-

delegaties alsook aan diplomaten van de 

lidstaten om ervoor te zorgen dat de EU-

richtsnoeren inzake mensenrechten, zoals 

bedoeld, bijdragen aan de beleidsvorming 

op het terrein; vraagt de EDEO en de 

lidstaten om, waar mogelijk, 

vertegenwoordigers van het Europees 
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Parlement en van het maatschappelijk 

middenveld bij dergelijke 

opleidingsactiviteiten te betrekken; 

Or. en 

 

Amendement  149 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. verzoekt de EDEO, de EU-

delegaties en de speciale 

vertegenwoordigers van de EU nauw 

samen te werken met de leden van de 

Commissie buitenlandse zaken van het 

Europees Parlement bij de voorbereiding 

van resoluties over inbreuken op de 

mensenrechten, de democratie en de 

rechtsstaat in de wereld; 

Or. fr 

 

Amendement  150 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt dat follow-up moet worden 

gegeven aan de verslagen en aanbevelingen 

van de verkiezingswaarnemingsmissies 

door deze te gebruiken als een "routekaart 

voor democratie" in het betrokken land en 

door de hoofdwaarnemer een speciale rol 

te geven bij de monitoring van deze 

follow-up van de aanbevelingen, en dat dit 

een coherent deel moet uitmaken van de 

alomvattende democratieondersteunende 

20. benadrukt dat democratische regimes 

niet alleen worden gekenmerkt door het 

organiseren van verkiezingen, maar ook 

door eerbiediging van de rechtsstaat, 

vrijheid van meningsuiting, eerbiediging 

van de mensenrechten en de 

aanwezigheid van een onafhankelijk 

gerechtelijk apparaat en onpartijdig 

bestuur; benadrukt in dit verband dat 

follow-up moet worden gegeven aan de 
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aanpak van het Parlement en de steun van 

vaste organen van het Parlement (met 

inbegrip van de coördinatiegroep 

democratieondersteuning en verkiezingen) 

moet genieten; 

verslagen en aanbevelingen van de 

verkiezingswaarnemingsmissies door deze 

te gebruiken als een "routekaart voor 

democratie" in het betrokken land en door 

de hoofdwaarnemer een speciale rol te 

geven bij de monitoring van deze follow-

up van de aanbevelingen, en dat dit een 

coherent deel moet uitmaken van de 

alomvattende democratieondersteunende 

aanpak van het Parlement en de steun van 

vaste organen van het Parlement (met 

inbegrip van de coördinatiegroep 

democratieondersteuning en verkiezingen) 

moet genieten; 

Or. en 

 

Amendement  151 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt dat follow-up moet worden 

gegeven aan de verslagen en aanbevelingen 

van de verkiezingswaarnemingsmissies 

door deze te gebruiken als een "routekaart 

voor democratie" in het betrokken land en 

door de hoofdwaarnemer een speciale rol 

te geven bij de monitoring van deze 

follow-up van de aanbevelingen, en dat dit 

een coherent deel moet uitmaken van de 

alomvattende democratieondersteunende 

aanpak van het Parlement en de steun 

van vaste organen van het Parlement (met 

inbegrip van de coördinatiegroep 

democratieondersteuning en 

verkiezingen) moet genieten; 

20. benadrukt dat follow-up moet worden 

gegeven aan de verslagen en aanbevelingen 

van de verkiezingswaarnemingsmissies 

door deze te gebruiken als onderdeel van 

de betrekkingen van de EU met het 

betrokken land en door de hoofdwaarnemer 

een speciale rol te geven bij de monitoring 

van deze follow-up van de aanbevelingen; 

Or. en 
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Amendement  152 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt dat follow-up moet worden 

gegeven aan de verslagen en aanbevelingen 

van de verkiezingswaarnemingsmissies 

door deze te gebruiken als een 'routekaart 

voor democratie' in het betrokken land en 

door de hoofdwaarnemer een speciale rol 

te geven bij de monitoring van deze 

follow-up van de aanbevelingen, en dat dit 

een coherent deel moet uitmaken van de 

alomvattende democratieondersteunende 

aanpak van het Parlement en de steun van 

vaste organen van het Parlement (met 

inbegrip van de coördinatiegroep 

democratieondersteuning en 

verkiezingen) moet genieten; 

20. benadrukt dat follow-up moet worden 

gegeven aan de verslagen en aanbevelingen 

van de verkiezingswaarnemingsmissies 

met de steun van de vaste organen van het 

Parlement; 

Or. es 

 

Amendement  153 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt dat follow-up moet worden 

gegeven aan de verslagen en aanbevelingen 

van de verkiezingswaarnemingsmissies 

door deze te gebruiken als een "routekaart 

voor democratie" in het betrokken land en 

door de hoofdwaarnemer een speciale rol 

te geven bij de monitoring van deze 

follow-up van de aanbevelingen, en dat dit 

een coherent deel moet uitmaken van de 

alomvattende democratieondersteunende 

aanpak van het Parlement en de steun van 

vaste organen van het Parlement (met 

20. verzoekt de Commissie en de EDEO 

democratische processen in derde landen 

te ondersteunen, alsook democratische, 

juridische en politieke hervormingen, en 

erop toe te zien dat daarbij de waarden en 

beginselen van vrijheid, gelijkheid, 

democratie, pluralisme, rechtsstaat, goed 

bestuur en eerbiediging van de 

mensenrechten worden nageleefd; 

benadrukt dat follow-up moet worden 

gegeven aan de verslagen en aanbevelingen 

van de verkiezingswaarnemingsmissies 
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inbegrip van de coördinatiegroep 

democratieondersteuning en verkiezingen) 

moet genieten; 

door deze te gebruiken als een "routekaart 

voor democratie" in het betrokken land en 

door de hoofdwaarnemer een speciale rol 

te geven bij de monitoring van deze 

follow-up van de aanbevelingen, en dat dit 

een coherent deel moet uitmaken van de 

alomvattende democratieondersteunende 

aanpak van het Parlement en de steun van 

vaste organen van het Parlement (met 

inbegrip van de coördinatiegroep 

democratieondersteuning en verkiezingen) 

moet genieten; 

Or. fr 

 

Amendement  154 

Mariya Gabriel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt dat follow-up moet worden 

gegeven aan de verslagen en aanbevelingen 

van de verkiezingswaarnemingsmissies 

door deze te gebruiken als een "routekaart 

voor democratie" in het betrokken land en 

door de hoofdwaarnemer een speciale rol 

te geven bij de monitoring van deze 

follow-up van de aanbevelingen, en dat dit 

een coherent deel moet uitmaken van de 

alomvattende democratieondersteunende 

aanpak van het Parlement en de steun van 

vaste organen van het Parlement (met 

inbegrip van de coördinatiegroep 

democratieondersteuning en verkiezingen) 

moet genieten; 

20. benadrukt dat follow-up moet worden 

gegeven aan de verslagen en aanbevelingen 

van de verkiezingswaarnemingsmissies 

door deze te gebruiken als een "routekaart 

voor democratie" in het betrokken land en 

door de hoofdwaarnemer een speciale rol 

te geven bij de monitoring van deze 

follow-up van de aanbevelingen, en dat dit 

een coherent deel moet uitmaken van de 

alomvattende democratieondersteunende 

aanpak van het Parlement en de steun van 

vaste organen van het Parlement (met 

inbegrip van de coördinatiegroep 

democratieondersteuning en verkiezingen) 

moet genieten; merkt op dat de 

verkiezingswaarnemingsmissies van de 

EU in dit opzicht een belangrijke rol 

kunnen spelen om de geloofwaardigheid 

van de EU als partner en de 

verantwoordelijkheid van de EU ten 

aanzien van de Europese burgers en 

belastingbetalers te garanderen; 
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Or. fr 

 

Amendement  155 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. wijst op het grote belang van 

verkiezingswaarnemings- en -

ondersteuningsmissies in samenwerking 

met de Verenigde Naties; herinnert eraan 

dat deze missies alleen mogen 

plaatsvinden in landen waar echt 

democratische processen aan de gang zijn 

en waar met name de rechten van de 

oppositie en het pluralisme worden 

geëerbiedigd; 

Or. fr 

 

Amendement  156 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. verzoekt de EU te blijven werken aan 

de definitie van beste praktijken op dit vlak 

teneinde democratiseringsprocessen te 

steunen en te consolideren; moedigt de 

ontwikkeling aan van zowel 

beleidsinstrumenten als operationele 

instrumenten die in prioritaire landen 

moeten worden toegepast om maatregelen 

die de mensenrechten en democratie 

ondersteunen (met inbegrip van 
conflictpreventiemaatregelen en 

bemiddeling) op een coherente, flexibele 

en geloofwaardige manier in de EU-aanpak 

21. verzoekt de EU te blijven werken aan 

de definitie van beste praktijken op dit 

vlak; moedigt de ontwikkeling aan van 

strategieën om de mensenrechten en 

conflictpreventiemaatregelen en 

bemiddeling op een coherente, flexibele en 

geloofwaardige manier in de EU-aanpak te 

integreren; 
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te integreren; 

Or. es 

 

Amendement  157 

Georgios Epitideios 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. verzoekt de EU te blijven werken aan 

de definitie van beste praktijken op dit vlak 

teneinde democratiseringsprocessen te 

steunen en te consolideren; moedigt de 

ontwikkeling aan van zowel 

beleidsinstrumenten als operationele 

instrumenten die in prioritaire landen 

moeten worden toegepast om maatregelen 

die de mensenrechten en democratie 

ondersteunen (met inbegrip van 

conflictpreventiemaatregelen en 

bemiddeling) op een coherente, flexibele 

en geloofwaardige manier in de EU-aanpak 

te integreren; 

21. verzoekt de EU te blijven werken aan 

de definitie van beste praktijken op dit vlak 

teneinde democratiseringsprocessen te 

steunen en te consolideren; moedigt de 

ontwikkeling aan van zowel 

beleidsinstrumenten als sancties die in 

prioritaire landen moeten worden toegepast 

om maatregelen die de mensenrechten en 

democratie ondersteunen (met inbegrip van 

conflictpreventiemaatregelen en 

bemiddeling) op een coherente, flexibele 

en geloofwaardige manier in de EU-aanpak 

te integreren; 

Or. el 

 

Amendement  158 

Andi Cristea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. wijst erop dat alle externe 

maatregelen van de EU een politieke 

dimensie die pluralisme, democratie en 

eerbiediging van de mensenrechten, de 

fundamentele vrijheden en de rechtsstaat 

ondersteunt, moet combineren met een 

ontwikkelingsdimensie die de nadruk legt 
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op sociaaleconomische vooruitgang, met 

inbegrip van het uitroeien van armoede, 

de bestrijding van ongelijkheid en de 

basisbehoeften op het gebied van voedsel; 

benadrukt dat programma's voor 

ontwikkelingshulp van de EU concrete 

hervormingen moeten bevatten om 

eerbiediging van de mensenrechten, 

transparantie, gelijkheid van mannen en 

vrouwen en de strijd tegen corruptie in de 

begunstigde landen te kunnen 

waarborgen; wijst erop dat er striktere 

voorwaarden moeten worden gehanteerd 

en dat de ontwikkelingshulp moet worden 

opgeschort in begunstigde landen die de 

grondrechten en de fundamentele 

vrijheden van de mens openlijk schenden 

en die wetgeving in overeenstemming met 

internationale verplichtingen niet 

nakomen; 

Or. en 

 

Amendement  159 

Kati Piri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. benadrukt dat politieke 

overgangsprocessen en democratisering 

gepaard moeten gaan met de eerbiediging 

van mensenrechten, de bevordering van 

gerechtigheid, transparantie, 

verantwoordingsplicht, de rechtsstaat en 

de totstandbrenging van democratische 

instellingen; verzoekt om de stelselmatige 

ondersteuning van vrij en eerlijk gekozen 

parlementen door de EU; benadrukt dat 

het nodig is te investeren in de politieke 

dialoog tussen regerings- en 

oppositiepartijen; 

Or. en 
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Amendement  160 

Andi Cristea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 ter. is van mening dat de betrekkingen 

van de EU met alle derde landen moeten 

worden gestuurd door de "meer voor 

meer-benadering, en dat de EU 

partnerlanden alleen een " gevorderde 

status" mag toekennen als zij voldoen aan 

duidelijke eisen op het vlak van 

mensenrechten en democratie, en dat het 

niet moet aarzelen deze status te bevriezen 

als deze eisen niet meer worden 

nageleefd; 

Or. en 

 

Amendement  161 

Tokia Saïfi, Mariya Gabriel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. herinnert eraan dat de Europese 

Unie na de Arabische Lente haar 

nabuurschapsbeleid ten aanzien van het 

zuidelijke Middellandse Zeegebied heeft 

herzien en daarbij de nadruk heeft gelegd 

op het belang van het maatschappelijk 

middenveld en het beginsel "meer voor 

meer" om sterkere partnerschappen met 

de buurlanden tot stand te brengen en hen 

te steunen bij hun democratische 

hervormingen en overgangsprocessen; 

Or. fr 
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Amendement  162 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. vraagt om effectief gebruik te 

maken van nieuwe technologieën en het 

internet om informatie over 

mensenrechten en democratie, alsook 

over EU-programma's, zo toegankelijk 

mogelijk te maken voor mensen overal ter 

wereld; 

Or. en 

 

Amendement  163 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. is tevreden over de verkennende 

werkzaamheden die negen EU-delegaties 

tot nog toe voor een land hebben 

uitgevoerd om meer coherentie te bereiken 

voor democratieondersteuning in de 

buitenlandse betrekkingen van de EU, 

waarvoor de aanzet werd gegeven in de 

conclusies van de Raad van 2009 en 2010 

en zoals werd vastgelegd in het strategisch 

kader en het actieplan van de Europese 

Unie voor mensenrechten en democratie in 

2012; 

22. neemt nota van de verkennende 

werkzaamheden die negen EU-delegaties 

tot nog toe voor een land hebben 

uitgevoerd om meer coherentie te bereiken 

in de buitenlandse betrekkingen van de EU, 

waarvoor de aanzet werd gegeven in de 

conclusies van de Raad van 2009 en 2010 

en zoals werd vastgelegd in het strategisch 

kader en het actieplan van de Europese 

Unie voor mensenrechten en democratie in 

2012; 

Or. es 
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Amendement  164 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. is tevreden over de verkennende 

werkzaamheden die negen EU-delegaties 

tot nog toe voor een land hebben 

uitgevoerd om meer coherentie te bereiken 

voor democratieondersteuning in de 

buitenlandse betrekkingen van de EU, 

waarvoor de aanzet werd gegeven in de 

conclusies van de Raad van 2009 en 2010 

en zoals werd vastgelegd in het strategisch 

kader en het actieplan van de Europese 

Unie voor mensenrechten en democratie in 

2012; 

22. neemt kennis van de verkennende 

werkzaamheden die negen EU-delegaties 

tot nog toe voor een land hebben 

uitgevoerd om meer coherentie te bereiken 

voor democratieondersteuning in de 

buitenlandse betrekkingen van de EU, 

waarvoor de aanzet werd gegeven in de 

conclusies van de Raad van 2009 en 2010 

en zoals werd vastgelegd in het strategisch 

kader en het actieplan van de Europese 

Unie voor mensenrechten en democratie in 

2012; 

Or. en 

 

Amendement  165 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. vraagt dat de Commissie en de EDEO 

de coördinatie verbeteren van de EU-actie 

met betrekking tot de tweede reeks van 

landen waarvoor verkennende 

werkzaamheden worden verricht, om 

ervoor te zorgen dat alle EU-instellingen 

deelnemen en hun expertise bundelen 

voor de doeltreffende verwezenlijking van 

democratieondersteuning in derde landen 

in overeenstemming met de alomvattende 

democratieondersteunende aanpak van 

het Parlement; 

Schrappen 

Or. es 
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Amendement  166 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. vraagt dat de Commissie en de EDEO 

de coördinatie verbeteren van de EU-actie 

met betrekking tot de tweede reeks van 

landen waarvoor verkennende 

werkzaamheden worden verricht, om 

ervoor te zorgen dat alle EU-instellingen 

deelnemen en hun expertise bundelen voor 

de doeltreffende verwezenlijking van 

democratieondersteuning in derde landen 

in overeenstemming met de alomvattende 

democratieondersteunende aanpak van 

het Parlement; 

23. vraagt dat de Commissie en de EDEO 

de coördinatie verbeteren met het 

Europees Parlement met betrekking tot de 

tweede reeks van landen waarvoor 

verkennende werkzaamheden worden 

verricht, om ervoor te zorgen dat alle EU-

instellingen deelnemen en hun expertise 

bundelen voor de doeltreffende 

verwezenlijking van 

democratieondersteuning in derde landen; 

Or. en 

 

Amendement  167 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. vraagt dat de Commissie en de EDEO 

de coördinatie verbeteren van de EU-actie 

met betrekking tot de tweede reeks van 

landen waarvoor verkennende 

werkzaamheden worden verricht, om 

ervoor te zorgen dat alle EU-instellingen 

deelnemen en hun expertise bundelen voor 

de doeltreffende verwezenlijking van 

democratieondersteuning in derde landen 

in overeenstemming met de alomvattende 

democratieondersteunende aanpak van 

het Parlement; 

23. vraagt dat de Commissie en de EDEO 

de coördinatie verbeteren van de EU-actie 

met betrekking tot de tweede reeks van 

landen waarvoor verkennende 

werkzaamheden worden verricht, om 

ervoor te zorgen dat alle EU-instellingen 

deelnemen en hun expertise bundelen voor 

de doeltreffende verwezenlijking van 

democratieondersteuning in derde landen; 



 

AM\1043088NL.doc 97/286 PE544.314v01-00 

 NL 

Or. en 

 

Amendement  168 

Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. looft het Europees Fonds voor 

Democratie voor zijn efficiënte werk bij 

het bevorderen van de democratie in onze 

regio en is voorstander van een 

voorzichtige uitbreiding van zijn mandaat 

naar andere maatschappijen die met 

democratisering worstelen; roept de 

lidstaten op om, in het kader van 

solidariteit en engagement, voldoende 

middelen uit te trekken voor de begroting 

van het fonds, zodat het zo flexibel en 

doeltreffend mogelijk steun kan verlenen 

aan lokale spelers op het vlak van 

democratische verandering; 

Or. en 

 

Amendement  169 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 ter. herinnert eraan dat de uitbreiding 

de meest succesvolle inspanning van de 

EU op het vlak van democratisering is 

geweest en benadrukt dat de 

onderhandelingen met de landen in de 

Westelijke Balkan het belangrijkste 

instrument blijven om deze landen te 

helpen een volwaardige democratische 

maatschappij te stichten; 
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Or. en 

 

Amendement  170 

Ana Gomes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. is voorstander van een eerlijke en 

blijvende oplossing van het conflict in de 

Westelijke Sahara, op basis van het recht 

op zelfbeschikking van het Sahrawivolk, 

in overeenstemming met de 

desbetreffende resoluties van de 

Verenigde Naties; 

Or. en 

 

Amendement  171 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. is tevreden over de specifieke 

conclusies van de Raad over 

mensenrechtenverdedigers naar aanleiding 

van de tiende verjaardag van de EU-

richtsnoeren over 

mensenrechtenverdedigers; looft voorts de 

Commissie voor het verhoogd gebruik van 

middelen van het Europees instrument 

voor democratie en mensenrechten 

(European Instrument for Democracy 

and Human Rights, EIDHR) als 

noodsubsidies aan 

mensenrechtenverdedigers die aan een 

onmiddellijke dreiging zijn blootgesteld, 

en moedigt de Commissie aan nieuwe 

manieren te blijven zoeken om 

24. neemt nota van de specifieke 

conclusies van de Raad over 

mensenrechtenverdedigers naar aanleiding 

van de tiende verjaardag van de EU-

richtsnoeren over 

mensenrechtenverdedigers; 
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mensenrechtenverdedigers te steunen; 

Or. es 

 

Amendement  172 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. is tevreden over de specifieke 

conclusies van de Raad over 

mensenrechtenverdedigers naar aanleiding 

van de tiende verjaardag van de EU-

richtsnoeren over 

mensenrechtenverdedigers; looft voorts de 

Commissie voor het verhoogd gebruik van 

middelen van het Europees instrument 

voor democratie en mensenrechten 

(European Instrument for Democracy 

and Human Rights, EIDHR) als 

noodsubsidies aan 

mensenrechtenverdedigers die aan een 

onmiddellijke dreiging zijn blootgesteld, 

en moedigt de Commissie aan nieuwe 

manieren te blijven zoeken om 

mensenrechtenverdedigers te steunen; 

24. is tevreden over de specifieke 

conclusies van de Raad over 

mensenrechtenverdedigers naar aanleiding 

van de tiende verjaardag van de EU-

richtsnoeren over 

mensenrechtenverdedigers; 

Or. fr 

 

Amendement  173 

Georgios Epitideios 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. is tevreden over de specifieke 

conclusies van de Raad over 

mensenrechtenverdedigers naar aanleiding 

van de tiende verjaardag van de EU-

24. is tevreden over de specifieke 

conclusies van de Raad over 

mensenrechtenverdedigers naar aanleiding 

van de tiende verjaardag van de EU-



 

PE544.314v01-00 100/286 AM\1043088NL.doc 

NL 

richtsnoeren over 

mensenrechtenverdedigers; looft voorts de 

Commissie voor het verhoogd gebruik van 

middelen van het Europees instrument voor 

democratie en mensenrechten (European 

Instrument for Democracy and Human 

Rights, EIDHR) als noodsubsidies aan 

mensenrechtenverdedigers die aan een 

onmiddellijke dreiging zijn blootgesteld, 

en moedigt de Commissie aan nieuwe 

manieren te blijven zoeken om 

mensenrechtenverdedigers te steunen; 

richtsnoeren over 

mensenrechtenverdedigers; looft voorts de 

Commissie voor het verhoogd gebruik van 

middelen van het Europees instrument voor 

democratie en mensenrechten (European 

Instrument for Democracy and Human 

Rights, EIDHR) als noodsubsidies aan 

organisaties die hebben bewezen de 

Europese verdragen te eerbiedigen en de 

mensenrechten te beschermen, en moedigt 

de Commissie aan nieuwe manieren te 

blijven zoeken om 

mensenrechtenverdedigers te steunen; 

Or. el 

 

Amendement  174 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. is tevreden over de specifieke 

conclusies van de Raad over 

mensenrechtenverdedigers naar aanleiding 

van de tiende verjaardag van de EU-

richtsnoeren over 

mensenrechtenverdedigers; looft voorts de 

Commissie voor het verhoogd gebruik van 

middelen van het Europees instrument voor 

democratie en mensenrechten (European 

Instrument for Democracy and Human 

Rights, EIDHR) als noodsubsidies aan 

mensenrechtenverdedigers die aan een 

onmiddellijke dreiging zijn blootgesteld, en 

moedigt de Commissie aan nieuwe 

manieren te blijven zoeken om 

mensenrechtenverdedigers te steunen; 

24. is tevreden over de specifieke 

conclusies van de Raad over 

mensenrechtenverdedigers naar aanleiding 

van de tiende verjaardag van de EU-

richtsnoeren over 

mensenrechtenverdedigers; looft voorts de 

Commissie voor het verhoogd gebruik van 

middelen van het Europees instrument voor 

democratie en mensenrechten (European 

Instrument for Democracy and Human 

Rights, EIDHR) als noodsubsidies aan 

mensenrechtenverdedigers die aan een 

onmiddellijke dreiging zijn blootgesteld, en 

moedigt de Commissie aan nieuwe 

manieren te blijven zoeken om 

mensenrechtenverdedigers te steunen; 

herinnert in deze context aan het belang 

van het Europees Fonds voor Democratie 

(EFD) als instrument voor bevordering en 

bescherming van prodemocratische 

militanten, bloggers en journalisten in de 
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hele wereld; 

Or. fr 

 

Amendement  175 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. looft de EU voor haar steun voor 

nationaal en regionaal beleid ter 

bescherming van de mensenrechten en 

roept op om dit beleid uit te breiden naar 

alle landen waar dit mogelijk is; moedigt 

de EU aan mogelijkheden te onderzoeken 

om de internationale bescherming van 

mensenrechtenverdedigers te versterken, 

zoals de mogelijkheid de verklaring inzake 

mensenrechtenverdedigers om te vormen 

tot een conventie; 

Or. en 

 

Amendement  176 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. betreurt dat de vervolging en 

marginalisering van 

mensenrechtenverdedigers wereldwijd een 

algemene tendens blijft, met name in 

landen die de universaliteit van de 

mensenrechten niet onderschrijven; 

Or. en 
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Amendement  177 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 ter. roept de EU nogmaals op om een 

systeem in te voeren om de gevallen van 

mensenrechtenverdedigers, en hun 

behandeling door de delegaties van de EU 

en haar lidstaten centraal op te volgen, 

om de acties die in elke zaak zijn genomen 

op te volgen en indien nodig aan te 

dringen op verdere actie, om strategieën te 

ontwikkelen voor het behandelen van 

gevallen van gevangengezette of 

geïntimideerde mensenrechtenverdedigers 

die al langere tijd aanslepen en waarin 

geen vooruitgang wordt geboekt; 

Or. en 

 

Amendement  178 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 quater. roept de EU op om bijzondere 

aandacht te besteden aan 

mensenrechtenverdedigers die overal ter 

wereld zijn gevangengezet en wijst erop 

dat de EU als geheel meer actie moet 

ondernemen om te zorgen voor de 

vrijlating van deze personen door, onder 

andere, een interne werkgroep op te 

richten in het Europees Parlement dat 

zich, middels nauwe samenwerking met 

het maatschappelijk middenveld, op de 

hoogte houdt van de gevallen van 

gevangengezette activisten overal ter 

wereld; 
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Or. en 

 

Amendement  179 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 quinquies. roept de EU op om 

noodmaatregelen zoals hervestiging en 

noodvisa voor erkende 

mensenrechtenverdedigers mogelijk te 

maken en ervoor te zorgen dat alle 

werknemers op de hoogte zijn van de 

procedures; acht het van belang dat de 

lidstaten het mogelijk maken visa af te 

leveren aan erkende 

mensenrechtenverdedigers die 

beleidsmakers in de EU ontmoeten om 

waardevolle gedachte-uitwisselingen over 

de ondersteuning van hun essentiële werk 

te kunnen verderzetten; 

Or. en 

 

Amendement  180 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. herhaalt zijn verzoek aan de EDEO 

om ngo's, mensenrechtenverdedigers en 

burgeractivisten te blijven verdedigen 

door de doeltreffendheid van de EU-

mensenrechtendialogen te verhogen en de 

thematische prioriteiten en richtsnoeren 

inzake mensenrechten van de EU te 

bevorderen; raadt in dit verband aan 

campagnes te organiseren om 

Schrappen 
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mensenrechtenverdedigers ook in de meer 

afgelegen gebieden van derde landen te 

bereiken, teneinde bij te dragen tot de 

uitvoering van de EU-

beleidsdoelstellingen; 

Or. es 

 

Amendement  181 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. herhaalt zijn verzoek aan de EDEO om 

ngo's, mensenrechtenverdedigers en 

burgeractivisten te blijven verdedigen door 

de doeltreffendheid van de EU-

mensenrechtendialogen te verhogen en de 

thematische prioriteiten en richtsnoeren 

inzake mensenrechten van de EU te 

bevorderen; raadt in dit verband aan 

campagnes te organiseren om 

mensenrechtenverdedigers ook in de meer 

afgelegen gebieden van derde landen te 

bereiken, teneinde bij te dragen tot de 

uitvoering van de EU-

beleidsdoelstellingen; 

25. herhaalt zijn verzoek aan de EDEO om 

ngo's, mensenrechtenverdedigers en 

burgeractivisten te blijven verdedigen door 

de doeltreffendheid van de EU-

mensenrechtendialogen te verhogen en een 

realistische, aan de context van het 

betrokken land aangepaste benadering 

van de mensenrechten te bevorderen; raadt 

in dit verband een multilaterale 

samenwerking tussen de betrokken 

landen aan, alsook een dialoog tussen de 

lidstaten onderling en in hun 

betrekkingen met soevereine derde landen; 

Or. fr 

 

Amendement  182 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. herhaalt zijn verzoek aan de EDEO om 

ngo's, mensenrechtenverdedigers en 

burgeractivisten te blijven verdedigen door 

25. herhaalt zijn verzoek aan de EDEO om 

ngo's, mensenrechtenverdedigers, 

burgeractivisten, journalisten en 
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de doeltreffendheid van de EU-

mensenrechtendialogen te verhogen en de 

thematische prioriteiten en richtsnoeren 

inzake mensenrechten van de EU te 

bevorderen; raadt in dit verband aan 

campagnes te organiseren om 

mensenrechtenverdedigers ook in de meer 

afgelegen gebieden van derde landen te 

bereiken, teneinde bij te dragen tot de 

uitvoering van de EU-

beleidsdoelstellingen; 

advocaten te blijven verdedigen door de 

doeltreffendheid van de EU-

mensenrechtendialogen te verhogen en de 

thematische prioriteiten en richtsnoeren 

inzake mensenrechten van de EU te 

bevorderen; raadt in dit verband aan 

campagnes te organiseren om 

mensenrechtenverdedigers ook in de meer 

afgelegen gebieden van derde landen te 

bereiken, teneinde bij te dragen tot de 

uitvoering van de EU-

beleidsdoelstellingen; 

Or. fr 

 

Amendement  183 

Georgios Epitideios 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. herhaalt zijn verzoek aan de EDEO om 

ngo's, mensenrechtenverdedigers en 

burgeractivisten te blijven verdedigen door 

de doeltreffendheid van de EU-

mensenrechtendialogen te verhogen en de 

thematische prioriteiten en richtsnoeren 

inzake mensenrechten van de EU te 

bevorderen; raadt in dit verband aan 

campagnes te organiseren om 

mensenrechtenverdedigers ook in de meer 

afgelegen gebieden van derde landen te 

bereiken, teneinde bij te dragen tot de 

uitvoering van de EU-

beleidsdoelstellingen; 

25. herhaalt zijn verzoek aan de EDEO om 

ngo's, organisaties die hebben bewezen de 

Europese verdragen te eerbiedigen en de 

mensenrechten te beschermen en 

burgeractivisten te blijven verdedigen door 

de doeltreffendheid van de EU-

mensenrechtendialogen te verhogen en de 

thematische prioriteiten en richtsnoeren 

inzake mensenrechten van de EU te 

bevorderen; raadt in dit verband aan 

campagnes te organiseren om 

mensenrechtenverdedigers ook in de meer 

afgelegen gebieden van derde landen te 

bereiken, teneinde bij te dragen tot de 

uitvoering van de EU-

beleidsdoelstellingen; 

Or. el 

 

Amendement  184 

Barbara Lochbihler 
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namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. herhaalt zijn verzoek aan de EDEO om 

ngo's, mensenrechtenverdedigers en 

burgeractivisten te blijven verdedigen door 

de doeltreffendheid van de EU-

mensenrechtendialogen te verhogen en de 

thematische prioriteiten en richtsnoeren 

inzake mensenrechten van de EU te 

bevorderen; raadt in dit verband aan 

campagnes te organiseren om 

mensenrechtenverdedigers ook in de meer 

afgelegen gebieden van derde landen te 

bereiken, teneinde bij te dragen tot de 

uitvoering van de EU-

beleidsdoelstellingen; 

25. herhaalt zijn verzoek aan de EDEO om 

ngo's, mensenrechtenverdedigers en 

burgeractivisten te blijven verdedigen door 

de doeltreffendheid van de EU-

mensenrechtendialogen te verhogen en de 

thematische prioriteiten en richtsnoeren 

inzake mensenrechten van de EU te 

bevorderen; raadt in dit verband aan 

campagnes te organiseren om 

mensenrechtenverdedigers ook in de meer 

afgelegen gebieden van derde landen te 

bereiken, alsook om verdedigers van 

economische en sociale rechten, zoals 

vakbondsmensen of personen die strijden 

tegen landroof, te steunen; 

Or. en 

 

Amendement  185 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. roept de EDEO en de Europese 

Commissie op om ervoor te zorgen dat 

EU-subsidies en andere programma's niet 

alleen ter beschikking worden gesteld van 

grote ngo's, maar ook worden ingezet om 

lokale capaciteit op te bouwen; dringt 

daarom aan op het verminderen van de 

bureaucratische last zonder afbreuk te 

doen aan de verantwoordingsplicht in 

uitvoerings- en boekhoudkundige 

procedures en met inachtneming van de 

steeds grotere druk die repressieve 

regimes het maatschappelijk middenveld 
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opleggen; roept op tot een pragmatischere 

benadering van maatschappijen in de 

overgang naar democratie, om ervoor te 

zorgen dat de juiste organisaties en 

individuen worden ondersteund; 

Or. en 

 

Amendement  186 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. verzoekt de EDEO en de EU-delegaties 

een pragmatische politieke dialoog aan te g 

aan met mensenrechtenverdedigers en zo 

de beste manier te vinden om een 

omgeving te steunen die bevorderlijk is 

voor hun werk; vraagt de EU haar actieve 

diplomatie in derde landen te verbeteren en 

de positie van de contactpunten voor de 

mensenrechten te versterken om 

mensenrechten in het dagelijkse politieke 

werk van de EU-delegaties te integreren 

door de namen van politieke gevangenen 

systematisch ter sprake te brengen, 

proceswaarnemingen uit te voeren en 

gevangenisbezoeken af te leggen; 

benadrukt dat de EU publieksdiplomatie 

moet gebruiken om 

mensenrechtenverdedigers te steunen en de 

vrijlating van gevangengezette 

mensenrechtenactivisten te vragen; 

26. verzoekt de EDEO en de EU-delegaties 

een pragmatische politieke dialoog aan te g 

aan met mensenrechtenverdedigers en 

ngo's en zo de beste manier te vinden om 

een omgeving te steunen die bevorderlijk is 

voor hun werk; vraagt de EU haar actieve 

diplomatie in derde landen te verbeteren en 

de positie van de contactpunten voor de 

mensenrechten te versterken om 

mensenrechten in het dagelijkse politieke 

werk van de EU-delegaties te integreren 

door de namen van politieke gevangenen 

systematisch ter sprake te brengen, 

proceswaarnemingen uit te voeren en 

gevangenisbezoeken af te leggen; vraagt 

dat stelselmatig een actuele lijst van 

politieke gevangenen wordt opgesteld; 
benadrukt dat de EU publieksdiplomatie 

moet gebruiken om 

mensenrechtenverdedigers te steunen en de 

vrijlating van gevangengezette 

mensenrechtenactivisten te vragen; 

Or. en 

 

Amendement  187 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. verzoekt de EDEO en de EU-delegaties 

een pragmatische politieke dialoog aan te g 

aan met mensenrechtenverdedigers en zo 

de beste manier te vinden om een 

omgeving te steunen die bevorderlijk is 

voor hun werk; vraagt de EU haar actieve 

diplomatie in derde landen te verbeteren en 

de positie van de contactpunten voor de 

mensenrechten te versterken om 

mensenrechten in het dagelijkse politieke 

werk van de EU-delegaties te integreren 

door de namen van politieke gevangenen 

systematisch ter sprake te brengen, 

proceswaarnemingen uit te voeren en 

gevangenisbezoeken af te leggen; 

benadrukt dat de EU publieksdiplomatie 

moet gebruiken om 

mensenrechtenverdedigers te steunen en de 

vrijlating van gevangengezette 

mensenrechtenactivisten te vragen; 

26. roept de VV/HV op om stelselmatig 

mensenrechtenverdedigers te ontmoeten 

tijdens haar reizen naar derde landen; 
verzoekt de EDEO en de EU-delegaties 

een pragmatische politieke dialoog aan te g 

aan met mensenrechtenverdedigers en zo 

de beste manier te vinden om een 

omgeving te steunen die bevorderlijk is 

voor hun werk; vraagt de EU haar actieve 

diplomatie in derde landen te verbeteren en 

de positie van de contactpunten voor de 

mensenrechten te versterken om 

mensenrechten in het dagelijkse politieke 

werk van de EU-delegaties te integreren 

door de namen van politieke gevangenen 

systematisch ter sprake te brengen, 

proceswaarnemingen uit te voeren en 

gevangenisbezoeken af te leggen; 

benadrukt dat de EU publieksdiplomatie 

moet gebruiken om 

mensenrechtenverdedigers te steunen en de 

vrijlating van gevangengezette 

mensenrechtenactivisten te vragen; 

Or. en 

 

Amendement  188 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. verzoekt de EDEO en de EU-delegaties 

een pragmatische politieke dialoog aan te 

gaan met mensenrechtenverdedigers en zo 

de beste manier te vinden om een 

omgeving te steunen die bevorderlijk is 

voor hun werk; vraagt de EU haar actieve 

26. verzoekt de EDEO en de EU-delegaties 

een oprechte pragmatische politieke 

dialoog aan te gaan met 

mensenrechtenverdedigers en zo de beste 

manier te vinden om een omgeving te 

steunen die bevorderlijk is voor hun werk; 
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diplomatie in derde landen te verbeteren en 

de positie van de contactpunten voor de 

mensenrechten te versterken om 

mensenrechten in het dagelijkse politieke 

werk van de EU-delegaties te integreren 

door de namen van politieke gevangenen 

systematisch ter sprake te brengen, 

proceswaarnemingen uit te voeren en 

gevangenisbezoeken af te leggen; 

benadrukt dat de EU publieksdiplomatie 

moet gebruiken om 

mensenrechtenverdedigers te steunen en de 

vrijlating van gevangengezette 

mensenrechtenactivisten te vragen; 

vraagt de EU haar actieve diplomatie in 

derde landen te verbeteren en de positie 

van de contactpunten voor de 

mensenrechten te versterken om 

mensenrechten in het dagelijkse politieke 

werk van de EU-delegaties te integreren 

door de namen van politieke gevangenen 

systematisch ter sprake te brengen, 

proceswaarnemingen uit te voeren en 

gevangenisbezoeken af te leggen; 

benadrukt dat de EU publieksdiplomatie 

moet gebruiken om 

mensenrechtenverdedigers te steunen en de 

vrijlating van gevangengezette 

mensenrechtenactivisten te vragen; staat 

erop dat vooraanstaande 

vertegenwoordigers van de EU, met name 

de VV/HV, de voorzitter van de Raad, 

leden van de Commissie, speciale 

vertegenwoordigers van de EU en 

overheidsfunctionarissen van de lidstaten 

stelselmatig mensenrechtenverdedigers 

ontmoeten tijdens hun reizen naar landen 

waar het maatschappelijk middenveld 

onder druk staat; 

Or. en 

 

Amendement  189 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. verzoekt de EDEO en de EU-delegaties 

een pragmatische politieke dialoog aan te 

gaan met mensenrechtenverdedigers en zo 

de beste manier te vinden om een 

omgeving te steunen die bevorderlijk is 

voor hun werk; vraagt de EU haar actieve 

diplomatie in derde landen te verbeteren en 

de positie van de contactpunten voor de 

mensenrechten te versterken om 

mensenrechten in het dagelijkse politieke 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 
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werk van de EU-delegaties te integreren 

door de namen van politieke gevangenen 

systematisch ter sprake te brengen, 

proceswaarnemingen uit te voeren en 

gevangenisbezoeken af te leggen; 

benadrukt dat de EU publieksdiplomatie 

moet gebruiken om 

mensenrechtenverdedigers te steunen en de 

vrijlating van gevangengezette 

mensenrechtenactivisten te vragen; 

Or. fr 

 

Amendement  190 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. verzoekt de EDEO en de EU-

delegaties een pragmatische politieke 

dialoog aan te g aan met 

mensenrechtenverdedigers en zo de beste 

manier te vinden om een omgeving te 

steunen die bevorderlijk is voor hun werk; 
vraagt de EU haar actieve diplomatie in 

derde landen te verbeteren en de positie 

van de contactpunten voor de 

mensenrechten te versterken om 

mensenrechten in het dagelijkse politieke 

werk van de EU-delegaties te integreren 

door de namen van politieke gevangenen 

systematisch ter sprake te brengen, 

proceswaarnemingen uit te voeren en 

gevangenisbezoeken af te leggen; 

benadrukt dat de EU publieksdiplomatie 

moet gebruiken om 

mensenrechtenverdedigers te steunen en de 

vrijlating van gevangengezette 

mensenrechtenactivisten te vragen; 

26. vraagt de EU haar actieve diplomatie in 

derde landen te verbeteren en de positie 

van de contactpunten voor de 

mensenrechten te versterken om 

mensenrechten in het dagelijkse politieke 

werk van de EU-delegaties te integreren 

door de namen van politieke gevangenen 

systematisch ter sprake te brengen, 

proceswaarnemingen uit te voeren en 

gevangenisbezoeken af te leggen; 

benadrukt dat de EU publieksdiplomatie 

moet gebruiken om 

mensenrechtenverdedigers te steunen en de 

vrijlating van gevangengezette 

mensenrechtenactivisten te vragen; 

Or. es 
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Amendement  191 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. roept de hoge vertegenwoordiger 

van de EU en de ministers van 

Buitenlandse Zaken van de EU op om een 

jaarlijkse bijeenkomst van de Raad 

Buitenlandse Zaken (RBZ) te organiseren 

teneinde de inspanningen van de EU voor 

de vrijlating van 

mensenrechtenverdedigers, journalisten, 

politieke activisten en anderen die hun 

rechten vreedzaam uitoefenen te 

bespreken, waarbij bijzondere aandacht 

moet worden besteed aan de gevallen die 

zijn behandeld in de resoluties van het 

Europees Parlement over inbreuken op de 

mensenrechten, de democratie en de 

rechtsstaat; 

Or. en 

 

Amendement  192 

Ana Gomes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. dringt aan op de vrijlating van de 

politieke gevangenen van het 

Sahrawivolk; is van mening dat toegang 

moet worden verleend aan leden van het 

Parlement, onafhankelijke waarnemers, 

ngo's en de pers tot de gebieden van de 

Westelijke Sahara;  

Or. en 
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Amendement  193 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. herhaalt het engagement van het 

Parlement en de Subcommissie 

mensenrechten ter ondersteuning van een 

sterk multilateraal mensenrechtensysteem 

onder auspiciën van de Verenigde Naties, 

met inbegrip van de Derde Commissie van 

de Algemene Vergadering, de 

Mensenrechtenraad (MRR), het Bureau 

van de Hoge Commissaris voor de 

mensenrechten en soortgelijke 

gespecialiseerde VN-agentschappen, zoals 

de IAO; 

27. herhaalt het engagement van het 

Parlement en de Subcommissie 

mensenrechten ter ondersteuning van een 

sterk multilateraal mensenrechtensysteem; 

Or. fr 

 

Amendement  194 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. herhaalt het engagement van het 

Parlement en de Subcommissie 

mensenrechten ter ondersteuning van een 

sterk multilateraal mensenrechtensysteem 

onder auspiciën van de Verenigde Naties, 

met inbegrip van de Derde Commissie van 

de Algemene Vergadering, de 

Mensenrechtenraad (MRR), het Bureau 

van de Hoge Commissaris voor de 

mensenrechten en soortgelijke 

gespecialiseerde VN-agentschappen, zoals 

de IAO; 

27. herhaalt het engagement van het 

Parlement en de Subcommissie 

mensenrechten ter ondersteuning van een 

sterk multilateraal mensenrechtensysteem 

onder auspiciën van de Verenigde Naties, 

met inbegrip van de Derde Commissie van 

de Algemene Vergadering, de 

Mensenrechtenraad (MRR), het Bureau 

van de Hoge Commissaris voor de 

mensenrechten en soortgelijke 

gespecialiseerde VN-agentschappen, zoals 

de IAO alsook de speciale procedures van 

de VN; 
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Or. en 

 

Amendement  195 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. herhaalt het engagement van het 

Parlement en de Subcommissie 

mensenrechten ter ondersteuning van een 

sterk multilateraal mensenrechtensysteem 

onder auspiciën van de Verenigde Naties, 

met inbegrip van de Derde Commissie van 

de Algemene Vergadering, de 

Mensenrechtenraad (MRR), het Bureau 

van de Hoge Commissaris voor de 

mensenrechten en soortgelijke 

gespecialiseerde VN-agentschappen, zoals 

de IAO; 

27. herhaalt het engagement dat werd geuit 

door het Parlement en de Subcommissie 

mensenrechten ter ondersteuning van een 

sterk multilateraal mensenrechtensysteem 

onder auspiciën van de Verenigde Naties, 

met inbegrip van de Derde Commissie van 

de Algemene Vergadering, de 

Mensenrechtenraad (MRR), het Bureau 

van de Hoge Commissaris voor de 

mensenrechten en soortgelijke 

gespecialiseerde VN-agentschappen, zoals 

de IAO; betreurt evenwel dat het beleid 

van de EU inzake mensenrechten 

afhankelijk is van de manier waarop in 

het buitenlands beleid slaafs het model 

van de Verenigde Staten en de NAVO 

wordt gevolgd;  

Or. es 

 

Amendement  196 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. herhaalt het engagement van het 

Parlement en de Subcommissie 

mensenrechten ter ondersteuning van een 

sterk multilateraal mensenrechtensysteem 

onder auspiciën van de Verenigde Naties, 

met inbegrip van de Derde Commissie van 

27. herhaalt het engagement van het 

Parlement en de Subcommissie 

mensenrechten ter ondersteuning van een 

sterk multilateraal mensenrechtensysteem 

onder auspiciën van de Verenigde Naties, 

met inbegrip van de Derde Commissie van 
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de Algemene Vergadering, de 

Mensenrechtenraad (MRR), het Bureau 

van de Hoge Commissaris voor de 

mensenrechten en soortgelijke 

gespecialiseerde VN-agentschappen, zoals 

de IAO; 

de Algemene Vergadering, de 

Mensenrechtenraad (MRR), het Bureau 

van de Hoge Commissaris voor de 

mensenrechten en soortgelijke 

gespecialiseerde VN-agentschappen, zoals 

de IAO en de UNESCO; benadrukt dat 

het noodzakelijk is de acties van de 

Europese Unie binnen deze grote 

organisaties die een rechtstreekse impact 

hebben op de mensenrechten, 

zichtbaarder te maken; 

Or. fr 

 

Amendement  197 

László Tőkés 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 27 bis. betreurt dat hoewel bepaalde 

landen, zoals China, de universaliteit van 

de mensenrechten onderschrijven, deze 

tegelijkertijd verklaren dat mensenrechten 

in hun nationale context moeten worden 

gezien rekening houdend met de lokale 

economische, culturele, historische en 

religieuze achtergrond, waardoor de 

toepassing van de mensenrechten relatief 

wordt, hetgeen in strijd is met hun 

universaliteit, ondeelbaarheid en 

onderlinge verwevenheid; hoewel 

initiatieven ter bevordering van de 

universaliteit van de mensenrechten, zoals 

de mensenrechtenverklaring van de 

ASEAN van 2012, lovenswaardig zijn, 

pleiten ze ook voor een relatieve 

benadering en ondermijnen ze de 

bevordering van de universaliteit van de 

mensenrechten; spoort de EU aan om op 

alle mogelijke internationale fora met 

deze landen verder in gesprek te gaan en 

het mensenrechtenstelsel van de VN te 

versterken, aangezien dit cruciaal is voor 
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het bevorderen van universele rechten; 

Or. en 

 

Amendement  198 

Eleni Theocharous 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 27 bis. herinnert aan het belang van de 

uitspraken van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens en de 

tenuitvoerlegging ervan door de 

betrokken landen, wat betreft de 

eerbiediging en de bestendiging van de 

mensenrechten als basiswaarden en -

beginselen van het Europees en mondiaal 

bestuur; 

Or. en 

 

Amendement  199 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. herhaalt zijn eenduidige voorkeur vóór 

de institutionalisering van zijn 

aanwezigheid bij de zitting van de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties (AVVN), zoals werd gesteld in zijn 

resolutie van 7 februari 2013 over de 22e 

zitting van de Mensenrechtenraad van de 

Verenigde Naties, en is van mening dat het 

EP een delegatie moet blijven sturen naar 

relevante zittingen van de MRR en de 

AVVN; 

28. herhaalt zijn eenduidige voorkeur vóór 

de institutionalisering van zijn 

aanwezigheid bij de zitting van de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties (AVVN), zoals werd gesteld in zijn 

resolutie van 7 februari 2013 over de 22e 

zitting van de Mensenrechtenraad van de 

Verenigde Naties, en is van mening dat het 

EP een delegatie moet blijven sturen naar 

relevante zittingen van de MRR en de 

AVVN en betreurt dat dit in 2014 werd 

onderbroken; 
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Or. en 

 

Amendement  200 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. herhaalt dat de EU actief moet 

deelnemen aan alle VN-

mensenrechtenmechanismen, vooral de 

Derde Commissie van de Algemene 

Vergadering en de Mensenrechtenraad; 

spoort de EU-lidstaten aan hieraan 

invulling te geven door steun te verlenen 

aan en het initiatief te nemen voor 

resoluties, actief deel te nemen aan 

debatten en interactieve dialogen, en 

verklaringen af te leggen; spreekt krachtig 

zijn steun uit voor de toenemende 

deelname van de EU aan interregionale 

initiatieven; 

29. herhaalt dat de lidstaten actief moeten 

deelnemen aan de vaststelling van de VN-

mensenrechtenmechanismen, vooral de 

Derde Commissie van de Algemene 

Vergadering en de Mensenrechtenraad; 

spoort de EU-lidstaten aan hieraan 

invulling te geven door steun te verlenen 

aan en het initiatief te nemen voor 

resoluties, actief deel te nemen aan 

debatten en interactieve dialogen, en 

verklaringen af te leggen; spreekt krachtig 

zijn steun uit voor de deelname van de 

lidstaten aan een samenwerking op dit 

gebied tussen soevereine staten; 

Or. fr 

 

Amendement  201 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. benadrukt opnieuw het belang van 

doeltreffende coördinatie en samenwerking 

tussen de EDEO, de Commissie en de EU-

lidstaten op het gebied van 

mensenrechtenkwesties; spoort de EDEO 

aan om, met name via de EU-delegaties in 

New York en Genève, de samenhang van 

het EU-optreden te vergroten door middel 

van tijdig en inhoudelijk overleg teneinde 

30. benadrukt opnieuw het belang van 

doeltreffende coördinatie en samenwerking 

tussen de EDEO, de Commissie, het 

Europees Parlement en de EU-lidstaten op 

het gebied van mensenrechtenkwesties; 

spoort de EDEO aan om, met name via de 

EU-delegaties in New York en Genève, de 

samenhang van het EU-optreden te 

vergroten door middel van tijdig en 
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het EU-standpunt met één stem te brengen; inhoudelijk overleg teneinde het EU-

standpunt met één stem te brengen; 

Or. fr 

 

Amendement  202 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 31 bis. herinnert aan het belang van het 

optreden van de Europese Unie binnen de 

Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (OVSE) op het 

moment dat deze zich opmaakt voor de 

balans van haar veertigjarig bestaan; 

raadt aan de banden van de EU met de 

OVSE en de Raad van Europa verder te 

versterken; 

Or. fr 

 

Amendement  203 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 31 bis. wijst er eveneens op dat het werk 

dat de Raad van Europa op dit gebied 

verricht, van groot belang is en dat de 

Europese Unie, overeenkomstig de 

verdragen, snel tot het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens moet 

toetreden; 

Or. fr 
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Amendement  204 

Ana Gomes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 31 bis. dringt er bij de Verenigde Naties 

op aan om een internationaal 

mechanisme in te voeren om toezicht te 

houden op de mensenrechten in de 

Westelijke Sahara in het kader van 

Minurso; 

Or. en 

 

Amendement  205 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. herhaalt zijn volledige steun voor de 

werkzaamheden van het Internationaal 

Strafhof die erop zijn gericht een einde te 

maken aan de straffeloosheid ten aanzien 

van plegers van de ernstigste misdaden die 

de internationale gemeenschap aangaan; 

blijft alert voor pogingen om de legitimiteit 

van het ICC te ondermijnen; beschouwt het 

groeiende aantal staten dat partij is als een 

belangrijke ontwikkeling voor de 

versterking van het universele karakter van 

het Hof; is ingenomen met de ratificatie 

van het Statuut van Rome door Ivoorkust 

in februari 2013; 

32. herhaalt zijn volledige steun voor de 

werkzaamheden van het Internationaal 

Strafhof die erop zijn gericht een einde te 

maken aan de straffeloosheid ten aanzien 

van plegers van de ernstigste misdaden die 

de internationale gemeenschap aangaan en 

gerechtigheid te bieden aan slachtoffers 

van oorlogsmisdaden, misdrijven tegen de 

menselijkheid en genocide; blijft alert voor 

pogingen om de legitimiteit of de 

onafhankelijkheid van het ICC te 

ondermijnen; spoort de EU en de lidstaten 

van de EU aan om samen te werken met 

het Hof en het sterke diplomatieke en 

politieke steun te bieden in haar bilaterale 

betrekkingen en in alle fora, waaronder 

de VN; uit zijn bezorgdheid dat meerdere 

aanhoudingsbevelen nog niet zijn 

uitgevoerd, met inbegrip van het bevel tot 

aanhouding van de president van Soedan, 

Omar Al Bashir; beschouwt het groeiende 
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aantal staten dat partij is als een belangrijke 

ontwikkeling voor de versterking van het 

universele karakter van het Hof; is 

ingenomen met de ratificatie van het 

Statuut van Rome door Ivoorkust in 

februari 2013, maar betreurt dat dit jaar 

geen enkel land het statuut heeft 

geratificeerd; moedigt de EU en de 

lidstaten van de EU aan om meer 

inspanningen te doen voor het bevorderen 

van de ratificering en tenuitvoerlegging 

van het Statuut van Rome teneinde de 

toegang van slachtoffers van ernstige 

misdaden tot justitie onder het 

internationaal recht te verruimen; 

Or. en 

 

Amendement  206 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. herhaalt zijn volledige steun voor de 

werkzaamheden van het Internationaal 

Strafhof die erop zijn gericht een einde te 

maken aan de straffeloosheid ten aanzien 

van plegers van de ernstigste misdaden die 

de internationale gemeenschap aangaan; 

blijft alert voor pogingen om de legitimiteit 

van het ICC te ondermijnen; beschouwt 

het groeiende aantal staten dat partij is als 

een belangrijke ontwikkeling voor de 

versterking van het universele karakter 

van het Hof; is ingenomen met de 

ratificatie van het Statuut van Rome door 

Ivoorkust in februari 2013; 

32. herhaalt zijn volledige steun voor de 

werkzaamheden van het Internationaal 

Strafhof die erop zijn gericht een einde te 

maken aan de straffeloosheid ten aanzien 

van plegers van de ernstigste misdaden die 

de internationale gemeenschap aangaan en 

gerechtigheid te bieden aan slachtoffers 

van oorlogsmisdaden, misdrijven tegen de 

menselijkheid en genocide; blijft alert voor 

pogingen om de legitimiteit of de 

onafhankelijkheid van het ICC te 

ondermijnen; spoort de EU en de lidstaten 

van de EU aan om samen te werken met 

het Hof om het sterke diplomatieke en 

politieke steun te bieden in haar bilaterale 

betrekkingen en in alle fora, waaronder 

de VN; uit zijn bezorgdheid dat meerdere 

aanhoudingsbevelen nog niet zijn 

uitgevoerd, met inbegrip van het bevel tot 

aanhouding van de president van Soedan, 
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Omar Al Bashir; 

Or. en 

 

Amendement  207 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. herhaalt zijn volledige steun voor de 

werkzaamheden van het Internationaal 

Strafhof die erop zijn gericht een einde te 

maken aan de straffeloosheid ten aanzien 

van plegers van de ernstigste misdaden die 

de internationale gemeenschap aangaan; 

blijft alert voor pogingen om de 

legitimiteit van het ICC te ondermijnen; 

beschouwt het groeiende aantal staten dat 

partij is als een belangrijke ontwikkeling 

voor de versterking van het universele 

karakter van het Hof; is ingenomen met 

de ratificatie van het Statuut van Rome 

door Ivoorkust in februari 2013; 

32. steunt de werkzaamheden van het 

Internationaal Strafhof die erop zijn gericht 

een einde te maken aan de straffeloosheid 

ten aanzien van plegers van de ernstigste 

misdaden die alle soevereine staten 

aangaan, op voorwaarde dat het 

subsidiariteitsbeginsel wordt nageleefd, 

met andere woorden alleen wanneer het is 

bewezen dat het land waaruit de 

misdadiger afkomstig is, niet in staat is 

zelf recht te spreken; 

Or. fr 

 

Amendement  208 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. herhaalt zijn volledige steun voor de 

werkzaamheden van het Internationaal 

Strafhof die erop zijn gericht een einde te 

maken aan de straffeloosheid ten aanzien 

van plegers van de ernstigste misdaden die 

de internationale gemeenschap aangaan; 

blijft alert voor pogingen om de legitimiteit 

32. herhaalt zijn volledige steun voor de 

werkzaamheden van het Internationaal 

Strafhof die erop zijn gericht een einde te 

maken aan de straffeloosheid ten aanzien 

van plegers van de ernstigste misdaden die 

de internationale gemeenschap aangaan; 

blijft alert voor pogingen om de legitimiteit 
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van het ICC te ondermijnen; beschouwt het 

groeiende aantal staten dat partij is als een 

belangrijke ontwikkeling voor de 

versterking van het universele karakter van 

het Hof; is ingenomen met de ratificatie 

van het Statuut van Rome door Ivoorkust 

in februari 2013; 

van het ICC te ondermijnen; beschouwt het 

groeiende aantal staten dat partij is als een 

belangrijke ontwikkeling voor de 

versterking van het universele karakter van 

het Hof; roept de lidstaten van de EU, als 

partijen bij het Statuut van Rome van het 

ICC, op om het van voldoende middelen te 

voorzien zodat het zijn mandaat eerlijk en 

doeltreffend kan uitoefenen; is ingenomen 

met de ratificatie van het Statuut van Rome 

door Ivoorkust in februari 2013; 

Or. en 

 

Amendement  209 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. herhaalt zijn volledige steun voor de 

werkzaamheden van het Internationaal 

Strafhof die erop zijn gericht een einde te 

maken aan de straffeloosheid ten aanzien 

van plegers van de ernstigste misdaden die 

de internationale gemeenschap aangaan; 

blijft alert voor pogingen om de legitimiteit 

van het ICC te ondermijnen; beschouwt het 

groeiende aantal staten dat partij is als een 

belangrijke ontwikkeling voor de 

versterking van het universele karakter van 

het Hof; is ingenomen met de ratificatie 

van het Statuut van Rome door Ivoorkust 

in februari 2013; 

32. herhaalt zijn volledige steun voor de 

werkzaamheden van het Internationaal 

Strafhof die erop zijn gericht een einde te 

maken aan de straffeloosheid ten aanzien 

van plegers van de ernstigste misdaden die 

de internationale gemeenschap aangaan en 

gerechtigheid te bieden aan slachtoffers 

van oorlogsmisdaden, misdrijven tegen de 

menselijkheid en genocide; blijft alert voor 

pogingen om de legitimiteit of de 

onafhankelijkheid van het ICC te 

ondermijnen; spoort de EU en haar 

lidstaten aan om samen te werken met het 

Hof en het sterke diplomatieke en 

politieke steun te bieden, waaronder in de 

VN; dringt er bij de EU en haar lidstaten 

en de speciale vertegenwoordigers van de 

EU op aan om het Internationaal 

Strafhof, de handhaving van zijn 

besluiten en de strijd tegen straffeloosheid 

met betrekking tot schendingen van het 

Statuut van Rome, actief te promoten; 
beschouwt het groeiende aantal staten dat 
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partij is als een belangrijke ontwikkeling 

voor de versterking van het universele 

karakter van het Hof; is ingenomen met de 

ratificatie van het Statuut van Rome door 

Ivoorkust in februari 2013; 

Or. en 

 

Amendement  210 

Marielle de Sarnez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. herhaalt zijn volledige steun voor de 

werkzaamheden van het Internationaal 

Strafhof die erop zijn gericht een einde te 

maken aan de straffeloosheid ten aanzien 

van plegers van de ernstigste misdaden die 

de internationale gemeenschap aangaan; 

blijft alert voor pogingen om de legitimiteit 

van het ICC te ondermijnen; beschouwt 

het groeiende aantal staten dat partij is als 

een belangrijke ontwikkeling voor de 

versterking van het universele karakter 

van het Hof; is ingenomen met de 

ratificatie van het Statuut van Rome door 

Ivoorkust in februari 2013; 

32. herhaalt zijn volledige steun voor de 

werkzaamheden van het Internationaal 

Strafhof die erop zijn gericht een einde te 

maken aan de straffeloosheid ten aanzien 

van plegers van de ernstigste misdaden die 

de internationale gemeenschap aangaan; 

blijft alert voor pogingen om de legitimiteit 

van het ICC te ondermijnen en roept de 

EU op om de landen die het Statuut van 

Rome nog niet hebben geratificeerd, aan 

te sporen dat alsnog te doen; is ingenomen 

met de ratificatie van het Statuut van Rome 

door Ivoorkust in februari 2013; 

Or. fr 

 

Amendement  211 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. herhaalt zijn volledige steun voor de 

werkzaamheden van het Internationaal 

Strafhof die erop zijn gericht een einde te 

32. herhaalt zijn volledige steun voor de 

werkzaamheden van het Internationaal 

Strafhof die erop zijn gericht een einde te 
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maken aan de straffeloosheid ten aanzien 

van plegers van de ernstigste misdaden die 

de internationale gemeenschap aangaan; 

blijft alert voor pogingen om de legitimiteit 

van het ICC te ondermijnen; beschouwt het 

groeiende aantal staten dat partij is als een 

belangrijke ontwikkeling voor de 

versterking van het universele karakter van 

het Hof; is ingenomen met de ratificatie 

van het Statuut van Rome door Ivoorkust 

in februari 2013; 

maken aan de straffeloosheid ten aanzien 

van plegers van de ernstigste misdaden die 

de internationale gemeenschap aangaan en 

gerechtigheid te bieden aan slachtoffers 

van oorlogsmisdaden, misdrijven tegen de 

menselijkheid en genocide; blijft alert voor 

pogingen om de legitimiteit of de 

onafhankelijkheid van het ICC te 

ondermijnen; spoort de EU en de lidstaten 

van de EU aan om samen te werken met 

het Hof en het sterke diplomatieke en 

politieke steun te bieden in bilaterale 

betrekkingen en in alle fora, waaronder 

de VN; uit zijn bezorgdheid dat meerdere 

aanhoudingsbevelen nog niet zijn 

uitgevoerd, met inbegrip van het bevel tot 

aanhouding van de president van Soedan, 

Omar Al Bashir; herhaalt zijn oproep 

voor de invoering van de functie van 

speciale vertegenwoordiger van de EU 

voor internationale rechtspraak en 

internationaal humanitair recht om deze 

kwesties de aandacht en zichtbaarheid te 

geven die ze verdienen, om de agenda van 

de EU doeltreffend vooruit te helpen en de 

toezeggingen van de EU aan de strijd 

tegen straffeloosheid en het ICC in het 

buitenlands beleid van de EU te 

integreren; dringt er bij de delegaties van 

de EU en de lidstaten en de speciale 

vertegenwoordigers van de EU op aan om 

het Internationaal Strafhof, de 

handhaving van zijn besluiten en de strijd 

tegen straffeloosheid met betrekking tot 

schendingen van het Statuut van Rome, 

actief te promoten; beschouwt het 

groeiende aantal staten dat partij is als een 

belangrijke ontwikkeling voor de 

versterking van het universele karakter van 

het Hof; is ingenomen met de ratificatie 

van het Statuut van Rome door Ivoorkust 

in februari 2013; 

Or. en 
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Amendement  212 

Louis Michel, Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. herhaalt zijn volledige steun voor de 

werkzaamheden van het Internationaal 

Strafhof die erop zijn gericht een einde te 

maken aan de straffeloosheid ten aanzien 

van plegers van de ernstigste misdaden die 

de internationale gemeenschap aangaan; 

blijft alert voor pogingen om de legitimiteit 

van het ICC te ondermijnen; beschouwt het 

groeiende aantal staten dat partij is als een 

belangrijke ontwikkeling voor de 

versterking van het universele karakter van 

het Hof; is ingenomen met de ratificatie 

van het Statuut van Rome door Ivoorkust 

in februari 2013; 

32. herhaalt zijn volledige steun voor de 

werkzaamheden van het Internationaal 

Strafhof die erop zijn gericht een einde te 

maken aan de straffeloosheid ten aanzien 

van plegers van de ernstigste misdaden die 

de internationale gemeenschap aangaan, 

blijft alert voor pogingen om de legitimiteit 

van het ICC te ondermijnen; herinnert aan 

de essentiële rol die het ICC vervult in het 

tweeledige proces van rechtspraak en 

verzoening; beschouwt het groeiende 

aantal staten dat partij is als een belangrijke 

ontwikkeling voor de versterking van het 

universele karakter van het Hof; is 

ingenomen met de ratificatie van het 

Statuut van Rome door Ivoorkust in 

februari 2013; 

Or. fr 

 

Amendement  213 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 32 bis. herhaalt zijn oproep voor de 

invoering van de functie van speciale 

vertegenwoordiger van de EU voor 

internationale rechtspraak en 

internationaal humanitair recht om deze 

onderwerpen de aandacht en 

zichtbaarheid te geven die ze verdienen, 

om de agenda van de EU doeltreffend 

vooruit te helpen en de strijd tegen 

straffeloosheid in alle externe 
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maatregelen van de EU te integreren; 

Or. en 

 

Amendement  214 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 32 ter. herhaalt zijn oproep voor de 

invoering van de functie van speciale 

vertegenwoordiger van de EU voor 

internationale rechtspraak en 

internationaal humanitair recht om deze 

kwesties de aandacht en zichtbaarheid te 

geven die ze verdienen en om de agenda 

van de EU betreffende internationale 

rechtspraak, met inbegrip van het ICC, 

doeltreffend vooruit te helpen in het 

optreden en beleid van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  215 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 32 bis. roept de EU en haar lidstaten op 

om samen te werken met het Hof en sterk 

te pleiten voor een consistente en 

intensieve samenwerking met het ICC en 

voor de strijd tegen straffeloosheid in alle 

fora, waaronder de VN; 

Or. en 

 



 

PE544.314v01-00 126/286 AM\1043088NL.doc 

NL 

Amendement  216 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 32 bis. roept de lidstaten van de EU op om 

het ICC van alle nodige middelen te 

voorzien; benadrukt het belang van 

bewustmaking en voorlichting van het 

publiek, waaronder door slachtoffers te 

helpen hun rechten uit te oefenen en 

ervoor te zorgen dat deze activiteiten 

voldoende diplomatieke en financiële 

steun krijgen; moedigt de EU aan om 

bijstand te blijven verlenen aan 

internationale strafrechtspleging en het 

ICC, waaronder door actoren in het 

maatschappelijk middenveld te steunen 

via het Europees instrument voor 

democratie en mensenrechten (EIDHR); 

Or. en 

 

Amendement  217 

Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. betreurt het dat het Statuut van Rome 

van het internationaal Strafhof nog niet is 

opgenomen in de lijst van verdragen die 

vereist zijn voor de SAP+-status, zoals 

vermeld in de nieuwe SAP-verordening; 

merkt op dat een aantal SAP+-aanvragers 

geen partij is bij het statuut of dit niet heeft 

geratificeerd (bv. Armenië en Pakistan); 

herhaalt zijn aanbeveling dat het Statuut 

van Rome moet worden toegevoegd aan de 

toekomstige lijst van verdragen; 

33. betreurt het dat het Statuut van Rome 

van het internationaal Strafhof nog niet is 

opgenomen in de lijst van verdragen die 

vereist zijn voor de SAP+-status, zoals 

vermeld in de nieuwe SAP-verordening; 

merkt op dat een aantal SAP+-aanvragers 

geen partij is bij het statuut of dit niet heeft 

geratificeerd; herhaalt zijn aanbeveling dat 

het Statuut van Rome moet worden 

toegevoegd aan de toekomstige lijst van 

verdragen; 
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Or. en 

 

Amendement  218 

Jaromír Štětina 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 34 bis. roept, in het licht van de 

herdenking van de Armeense genocide 

honderd jaar geleden, alle lidstaten van de 

EU op om deze gebeurtenis wettelijk te 

erkennen en moedigt hen en de Europese 

instellingen aan om verder bij te dragen 

tot de erkenning van de Armeense 

genocide; 

Or. en 

 

Amendement  219 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 34 bis. spoort de EDEO aan om goede 

praktijken op het gebied van de rechten, 

bescherming en ondersteuning van 

slachtoffers van misdaad en geweld in 

derde landen te verspreiden en beleid ter 

bestrijding van corruptie uit te wisselen 

met derde landen, aangezien corruptie 

vaak leidt tot straffeloosheid en voor 

slachtoffers vaak de oorzaak is van hun 

onrecht; 

Or. en 
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Amendement  220 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 34 ter. roept op de functie van speciale 

vertegenwoordiger van de EU voor 

internationale rechtspraak en 

internationaal humanitair recht in te 

voeren om de agenda van de EU op deze 

gebieden te ontwikkelen en te bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  221 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. keert zich ondubbelzinnig tegen de 

doodstraf en spoort de EU en de lidstaten 

aan de mondiale afschaffing ervan als de 

kern van hun beleid te beschouwen; dringt 

er bij de EDEO op aan waakzaam te 

blijven voor ontwikkelingen in alle landen 

van de wereld en alle beschikbare 

middelen om invloed uit te oefenen te 

gebruiken; 

35. looft de EU voor haar duidelijke en 

coherente boodschap tegen de doodstraf 

en voor het feit dat de EU de afschaffing 

van de doodstraf tot een van de 

belangrijkste prioriteiten van haar 

buitenlands beleid heeft gemaakt en de 

nodige juridische instrumenten heeft 

gecreëerd die haar in staat stellen haar 

politieke ambitie te verwezenlijken; keert 

zich ondubbelzinnig tegen de doodstraf en 

spoort de EU en de lidstaten aan de 

mondiale afschaffing ervan als de kern van 

hun beleid te beschouwen; dringt er bij de 

EDEO op aan waakzaam te blijven voor 

ontwikkelingen in alle landen van de 

wereld en alle beschikbare middelen om 

invloed uit te oefenen te gebruiken; 

Or. fr 
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Amendement  222 

Louis Michel, Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 35 bis. geeft zijn volledige steun aan de 

ontwerpresolutie van de Derde Commissie 

van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties A/C 3/69/L.51/Rev.1 

"Moratorium op het gebruik van de 

doodstraf" die in december 2014 aan de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties zal worden voorgesteld; 

Or. fr 

 

Amendement  223 

Andi Cristea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 35 bis. roept de EU op middels 

samenwerking en diplomatie te blijven 

pleiten voor de afschaffing van de 

doodstraf in alle mogelijke fora 

wereldwijd, in overeenstemming met de 

richtsnoeren van de EU inzake de 

doodstraf, en er tevens voor te zorgen dat 

het recht op een eerlijk proces van elke 

persoon die terechtgesteld dreigt te 

worden volledig geëerbiedigd wordt, 

zonder het gebruik van foltering of andere 

vormen van mishandeling om 

bekentenissen af te dwingen; 

Or. en 
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Amendement  224 

Michèle Alliot-Marie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. uit zijn bezorgdheid over de gemelde 

toename van het aantal executies 

wereldwijd van 2012 ten opzichte van 

2013, hoewel in een steeds kleiner aantal 

landen executies worden uitgevoerd; roept 

de EU op actie te nemen tegen het blijvend 

hoge aantal terechtstellingen in China en 

Iran, de hervatting van de executies in 

2013 in Indonesië, Koeweit, Nigeria en 

Vietnam en de opvallende toename van het 

aantal gemelde executies in Irak en 

Saoedi-Arabië; 

36. uit zijn bezorgdheid over de gemelde 

toename van het aantal executies 

wereldwijd van 2012 ten opzichte van 

2013, hoewel in een steeds kleiner aantal 

landen executies worden uitgevoerd; roept 

de EU op actie te nemen tegen het blijvend 

hoge aantal terechtstellingen in China en 

Iran, de hervatting van de executies in 

2013 in Indonesië, Nigeria en Vietnam en 

de opvallende toename van het aantal 

gemelde executies in Irak; 

Or. fr 

 

Amendement  225 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. uit zijn bezorgdheid over de gemelde 

toename van het aantal executies 

wereldwijd van 2012 ten opzichte van 

2013, hoewel in een steeds kleiner aantal 

landen executies worden uitgevoerd; roept 

de EU op actie te nemen tegen het blijvend 

hoge aantal terechtstellingen in China en 

Iran, de hervatting van de executies in 

2013 in Indonesië, Koeweit, Nigeria en 

Vietnam en de opvallende toename van het 

aantal gemelde executies in Irak en Saoedi-

Arabië; 

36. uit zijn bezorgdheid over de gemelde 

toename van het aantal executies 

wereldwijd van 2012 ten opzichte van 

2013, hoewel in een steeds kleiner aantal 

landen executies worden uitgevoerd; roept 

de EU op actie te nemen tegen het blijvend 

hoge aantal terechtstellingen in China en 

Iran, de hervatting van de executies in 

2013 in Indonesië, Koeweit, Nigeria en 

Vietnam, de terechtstelling van 

minderjarigen in Iran, Saoedi-Arabië en 

Jemen in 2013 en de opvallende toename 

van het aantal gemelde executies in Irak en 

Saoedi-Arabië; 
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Or. en 

 

Amendement  226 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. uit zijn bezorgdheid over de gemelde 

toename van het aantal executies 

wereldwijd van 2012 ten opzichte van 

2013, hoewel in een steeds kleiner aantal 

landen executies worden uitgevoerd; roept 

de EU op actie te nemen tegen het blijvend 

hoge aantal terechtstellingen in China en 

Iran, de hervatting van de executies in 

2013 in Indonesië, Koeweit, Nigeria en 

Vietnam en de opvallende toename van het 

aantal gemelde executies in Irak en Saoedi-

Arabië; 

36. uit zijn bezorgdheid over de gemelde 

toename van het aantal executies 

wereldwijd van 2012 ten opzichte van 

2013, hoewel in een steeds kleiner aantal 

landen executies worden uitgevoerd; roept 

de EU op actie te nemen tegen het blijvend 

hoge aantal terechtstellingen in de 

Verenigde Staten, China en Iran, de 

hervatting van de executies in 2013 in 

Indonesië, Koeweit, Nigeria en Vietnam en 

de opvallende toename van het aantal 

gemelde executies in Irak en Saoedi-

Arabië; 

Or. es 

 

Amendement  227 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

37. stelt vast dat in de Verenigde Staten de 

discussie over de willekeur en vatbaarheid 

voor fouten van de doodstraf weer is 

opgeflakkerd, dat campagne wordt 

gevoerd om de stroom van voor executies 

gebruikte stoffen van Europa naar de VS 

tegen te gaan en dat de staat Maryland in 

2013 de doodstraf heeft afgeschaft; 

moedigt de VV/HV, de EUSV en de 

EDEO aan een dialoog aan te gaan met 

Schrappen 
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de Amerikaanse federale regering en de 

regeringen van de staten om het 

verdwijnen van de doodstraf te doen 

versnellen in de Verenigde Staten, waar 

alle 80 terdoodveroordelingen van 2013 in 

slechts 2% van de districten van het hele 

land werden uitgesproken en alle 39 

terechtstellingen in ongeveer 1% van alle 

districten hebben plaatsgevonden; 

Or. en 

 

Amendement  228 

Marietje Schaake 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

37. stelt vast dat in de Verenigde Staten de 

discussie over de willekeur en vatbaarheid 

voor fouten van de doodstraf weer is 

opgeflakkerd, dat campagne wordt gevoerd 

om de stroom van voor executies gebruikte 

stoffen van Europa naar de VS tegen te 

gaan en dat de staat Maryland in 2013 de 

doodstraf heeft afgeschaft; moedigt de 

VV/HV, de EUSV en de EDEO aan een 

dialoog aan te gaan met de Amerikaanse 

federale regering en de regeringen van de 

staten om het verdwijnen van de doodstraf 

te doen versnellen in de Verenigde Staten, 

waar alle 80 terdoodveroordelingen van 

2013 in slechts 2% van de districten van 

het hele land werden uitgesproken en alle 

39 terechtstellingen in ongeveer 1% van 

alle districten hebben plaatsgevonden; 

37. is verheugd dat in de Verenigde Staten 

de discussie over de willekeur en 

vatbaarheid voor fouten van de doodstraf 

weer is opgeflakkerd, dat campagne wordt 

gevoerd om de stroom van voor executies 

gebruikte stoffen van Europa naar de VS 

tegen te gaan en dat de staat Maryland in 

2013 de doodstraf heeft afgeschaft; 

moedigt de VV/HV, de EUSV en de 

EDEO aan een dialoog aan te gaan met de 

Amerikaanse federale regering en de 

regeringen van de staten om het 

verdwijnen van de doodstraf te doen 

versnellen in de Verenigde Staten, om de 

trans-Atlantische samenwerking 

internationaal te versterken teneinde de 

mensenrechten, de internationale 

rechtspraak en de democratie op 

geloofwaardige wijze te bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  229 

Marie-Christine Vergiat 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

37. stelt vast dat in de Verenigde Staten de 

discussie over de willekeur en vatbaarheid 

voor fouten van de doodstraf weer is 

opgeflakkerd, dat campagne wordt gevoerd 

om de stroom van voor executies gebruikte 

stoffen van Europa naar de VS tegen te 

gaan en dat de staat Maryland in 2013 de 

doodstraf heeft afgeschaft; moedigt de 

VV/HV, de EUSV en de EDEO aan een 

dialoog aan te gaan met de Amerikaanse 

federale regering en de regeringen van de 

staten om het verdwijnen van de doodstraf 

te doen versnellen in de Verenigde Staten, 

waar alle 80 terdoodveroordelingen van 

2013 in slechts 2% van de districten van 

het hele land werden uitgesproken en alle 

39 terechtstellingen in ongeveer 1% van 

alle districten hebben plaatsgevonden; 

37. stelt vast dat in de Verenigde Staten de 

discussie over de willekeur en vatbaarheid 

voor fouten van de doodstraf weer is 

opgeflakkerd, dat de campagne die wordt 

gevoerd om de stroom van voor executies 

gebruikte stoffen van Europa naar de VS 

tegen te gaan, effect heeft gehad en dat de 

staat Maryland in 2013 de doodstraf heeft 

afgeschaft; moedigt de VV/HV, de EUSV 

en de EDEO aan een dialoog aan te gaan 

met de Amerikaanse federale regering en 

de regeringen van de staten om het 

verdwijnen van de doodstraf te doen 

versnellen in de Verenigde Staten, waar 

alle 80 terdoodveroordelingen van 2013 in 

slechts 2% van de districten van het hele 

land werden uitgesproken en alle 39 

terechtstellingen in ongeveer 1% van alle 

districten hebben plaatsgevonden; 

Or. fr 

 

Amendement  230 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. moedigt de Commissie aan gebruik te 

maken van de nieuwe flexibiliteit die nu 

door het Europees instrument voor 

democratie en mensenrechten wordt 

geboden, teneinde nieuwe manieren te 

zoeken om campagne te voeren voor de 

afschaffing van de doodstraf en acties ter 

voorkoming van terdoodveroordelingen of 

terechtstellingen te ondersteunen; 

38. moedigt de Commissie aan acties ter 

voorkoming van terdoodveroordelingen of 

terechtstellingen te ondersteunen; 
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Or. es 

 

Amendement  231 

Andi Cristea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 38 bis. benadrukt dat de EU toezicht moet 

blijven houden op de omstandigheden 

waarin terechtstellingen worden 

uitgevoerd in landen die de doodstraf 

blijven toepassen, en juridische en 

grondwettelijke hervorming met het oog 

op de volledige en totale afschaffing 

daarvan moet ondersteunen; 

Or. en 

 

Amendement  232 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 38 bis. is nog steeds van oordeel dat de 

doodstraf, die een schending van het recht 

op menselijke integriteit en waardigheid 

vormt, onverenigbaar is met het verbod op 

wrede, onmenselijke of onterende 

bestraffing op grond van het 

internationaal recht en roept de EDEO en 

de lidstaten op om deze 

onverenigbaarheid formeel te erkennen 

en het EU-beleid ten aanzien van de 

doodstraf dienovereenkomstig aan te 

passen; onderstreept dat de EU-

richtsnoeren inzake de doodstraf en 

foltering als breed inzetbaar dienen te 
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worden geïnterpreteerd; 

Or. en 

 

Amendement  233 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. dringt er bij de VV/HV en de EDEO op 

aan om de EU-inspanningen ter bestrijding 

van marteling en andere wrede, 

onmenselijke en vernederende behandeling 

of straf op te voeren gezien het stijgend 

aantal recente meldingen van de 

wijdverspreide praktijk van foltering en 

mishandeling in de hele wereld; 

39. dringt er bij de VV/HV en de EDEO op 

aan om de EU-inspanningen ter bestrijding 

van marteling en andere wrede, 

onmenselijke en vernederende behandeling 

of straf op te voeren gezien het stijgend 

aantal recente meldingen van de 

wijdverspreide praktijk van foltering en 

mishandeling in de hele wereld; is 

ingenomen met het voorstel voor een 

Verordening van de Commissie van 14 

januari 2014 tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1236/2005 met 

betrekking tot de handel in bepaalde 

goederen die gebruikt zouden kunnen 

worden voor de doodstraf, foltering of 

andere wrede, onmenselijke of onterende 

behandeling of bestraffing als reactie op 

de resolutie van 17 juni 2010; 

onderstreept dat dankzij deze herziening 

wordt bevestigd dat de handel kan worden 

gebruikt als een instrument voor de 

verspreiding van de waarden van de EU 

en de verdediging van de mensenrechten 

op het internationale toneel; 

Or. fr 

 

Amendement  234 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. dringt er bij de VV/HV en de EDEO op 

aan om de EU-inspanningen ter bestrijding 

van marteling en andere wrede, 

onmenselijke en vernederende behandeling 

of straf op te voeren gezien het stijgend 

aantal recente meldingen van de 

wijdverspreide praktijk van foltering en 

mishandeling in de hele wereld; 

39. dringt er bij de VV/HV en de EDEO op 

aan om de EU-inspanningen ter bestrijding 

van marteling en andere wrede, 

onmenselijke en vernederende behandeling 

of straf op te voeren gezien de 

aanhoudende meldingen van de 

wijdverspreide praktijk van foltering en 

mishandeling in de hele wereld; herhaalt 

zijn bezorgdheid dat de activiteiten van de 

EU op dit gebied grotendeels ontoereikend 

blijven en tekortschieten wat betreft haar 

toezeggingen in het kader van de EU-

richtsnoeren inzake foltering; roept met 

name op meer EU-steun toe te kennen 

voor de totstandbrenging en versterking 

van nationale en regionale mechanismen 

ter preventie van foltering; 

Or. en 

 

Amendement  235 

Marielle de Sarnez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 39 bis. herhaalt dat volgens de artikelen 7 

en 8 van het Statuut van Rome inzake het 

Internationaal Strafhof foltering op 

systematische basis of op grote schaal een 

oorlogsmisdaad of een misdaad tegen de 

menselijkheid kan zijn; benadrukt dat het 

beginsel van "verantwoordelijkheid tot 

bescherming" een specifieke 

verantwoordelijkheid voor de 

internationale gemeenschap inhoudt die 

zij moet nakomen;  

Or. fr 
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Amendement  236 

Kinga Gál 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. spoort de EDEO aan veel aandacht te 

besteden aan de landenconclusies van het 

VN-Comité tegen Foltering en van het 

Comité inzake de voorkoming van 

folteringen van de Raad van Europa en 

deze bezorgdheden tijdens politieke 

dialogen met de betrokken landen en in 

openbare verklaringen systematisch ter 

sprake te brengen; roept de EDEO en de 

lidstaten ook op een doeltreffender 

uitvoeringsplan te ontwikkelen voor de 

richtsnoeren voor een EU-beleid ten 

aanzien van derde landen inzake foltering 

en andere wrede, onmenselijke of 

onterende behandeling of bestraffing; 

40. spoort de EDEO aan veel aandacht te 

besteden aan de landenconclusies van het 

VN-Comité tegen Foltering en van het 

Comité inzake de voorkoming van 

folteringen van de Raad van Europa en 

deze bezorgdheden tijdens politieke 

dialogen met de betrokken landen en in 

openbare verklaringen systematisch ter 

sprake te brengen; roept de EDEO, meer 

bepaald de EU-delegaties, en de lidstaten, 

meer bepaald hun ambassades ter plaatse, 
ook op een doeltreffender uitvoeringsplan 

te ontwikkelen voor de richtsnoeren voor 

een EU-beleid ten aanzien van derde 

landen inzake foltering en andere wrede, 

onmenselijke of onterende behandeling of 

bestraffing; 

Or. en 

 

Amendement  237 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. spoort de EDEO aan veel aandacht te 

besteden aan de landenconclusies van het 

VN-Comité tegen Foltering en van het 

Comité inzake de voorkoming van 

folteringen van de Raad van Europa en 

deze bezorgdheden tijdens politieke 

dialogen met de betrokken landen en in 

40. spoort de EDEO aan veel aandacht te 

besteden aan de landenconclusies van het 

VN-Comité tegen Foltering en het 

subcomité in het kader van het facultatief 

protocol bij het Verdrag tegen foltering en 

van het Comité inzake de voorkoming van 

folteringen van de Raad van Europa en 
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openbare verklaringen systematisch ter 

sprake te brengen; roept de EDEO en de 

lidstaten ook op een doeltreffender 

uitvoeringsplan te ontwikkelen voor de 

richtsnoeren voor een EU-beleid ten 

aanzien van derde landen inzake foltering 

en andere wrede, onmenselijke of 

onterende behandeling of bestraffing; 

deze bezorgdheden tijdens politieke 

dialogen met de betrokken landen en in 

openbare verklaringen systematisch ter 

sprake te brengen; 

Or. en 

 

Amendement  238 

Marielle de Sarnez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. spoort de EDEO aan veel aandacht te 

besteden aan de landenconclusies van het 

VN-Comité tegen Foltering en van het 

Comité inzake de voorkoming van 

folteringen van de Raad van Europa en 

deze bezorgdheden tijdens politieke 

dialogen met de betrokken landen en in 

openbare verklaringen systematisch ter 

sprake te brengen; roept de EDEO en de 

lidstaten ook op een doeltreffender 

uitvoeringsplan te ontwikkelen voor de 

richtsnoeren voor een EU-beleid ten 

aanzien van derde landen inzake foltering 

en andere wrede, onmenselijke of 

onterende behandeling of bestraffing; 

40. spoort de EDEO aan veel aandacht te 

besteden aan de landenconclusies van het 

VN-Comité tegen Foltering en van het 

Comité inzake de voorkoming van 

folteringen van de Raad van Europa en 

deze bezorgdheden tijdens politieke 

dialogen met de betrokken landen en in 

openbare verklaringen systematisch ter 

sprake te brengen; roept de EDEO en de 

lidstaten ook op een doeltreffender 

uitvoeringsplan te ontwikkelen voor de 

richtsnoeren voor een EU-beleid ten 

aanzien van derde landen inzake foltering 

en andere wrede, onmenselijke of 

onterende behandeling of bestraffing; 

verzoekt de EU en de lidstaten strenger 

toezicht uit te oefenen op de handel in 

goederen die kunnen worden gebruikt 

voor foltering of onmenselijke en 

onterende behandeling, en op de uitvoer 

van technologieën en goederen voor 

tweeërlei gebruik; 

Or. fr 
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Amendement  239 

Kinga Gál 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 40 bis. benadrukt het feit dat leden van 

kwetsbare groepen zoals etnische, 

taalkundige en religieuze groepen vaker 

worden blootgesteld aan foltering of 

mishandeling in detentie, en daarom 

speciale aandacht vereisen; 

Or. en 

 

Amendement  240 

Andi Cristea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 40 bis. onderstreept dat de EU en haar 

lidstaten ervoor moeten zorgen dat hun 

eigen binnenlandse praktijken in 

overeenstemming zijn met hun 

aanbevelingen voor derde landen, 

overeenkomstig het breder engagement 

van de EU en de lidstaten om te zorgen 

voor meer coherentie binnen en buiten de 

EU op het gebied van de mensenrechten; 

Or. en 

 

Amendement  241 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 40 bis. betreurt dat Europese 

ondernemingen producten en wapens 

uitvoeren die kunnen worden gebruikt 

voor foltering en andere wrede, 

onmenselijke of onterende behandeling of 

bestraffing, alsook voor het onderdrukken 

van manifestaties; is in deze context 

voorstander van de herziening van 

Verordening (EG) nr. 1236/2005; 

Or. fr 

 

Amendement  242 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 40 bis. herhaalt zijn oproep aan de EU om 

gebruik te maken van bestaande 

mensenrechtenclausules in bilaterale en 

multilaterale overeenkomsten voor de 

bescherming van het maatschappelijk 

middenveld en mensenrechtenverdedigers, 

waarbij een onafhankelijk 

maatschappelijk middenveld als een 

uitdrukkelijke voorwaarde moet worden 

gezien voor de bestrijding van corruptie, 

een goed bestuur, effectieve ontwikkeling 

en vredesopbouw en ervoor moet worden 

gezorgd dat het maatschappelijk 

middenveld betrokken wordt op alle 

passende niveaus van dialoog binnen de 

structuur van de overeenkomsten; 

Or. en 

 

Amendement  243 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 40 bis. herhaalt het belang van effectieve 

mechanismen voor de controle op de 

uitvoer van bepaalde geneesmiddelen die 

voor terechtstellingen gebruikt kunnen 

worden en apparatuur die voor foltering 

kan worden gebruikt; verzoekt de 

Commissie om de resterende lacunes in de 

verordening aan te pakken door een 

vangnetbepaling inzake eindgebruik toe te 

voegen die de uitvoer van alle 

geneesmiddelen die voor foltering of 

terechtstellingen gebruikt kunnen 

worden, verbiedt; 

Or. en 

 

Amendement  244 

Marielle de Sarnez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 40 bis. verzoekt de EU en de lidstaten te 

ijveren voor de ratificatie door alle derde 

landen van het Internationaal Verdrag 

inzake de bescherming van alle personen 

tegen gedwongen verdwijning van 20 

december 2006; 

Or. fr 

 

Amendement  245 

Andi Cristea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 40 ter. roept de EU op om het werk van 

relevante ngo's ter bestrijding van 

foltering en andere wrede, onmenselijke 

en onterende behandeling of bestraffing 

volledig te blijven steunen en permanent 

een dialoog met hen te blijven voeren; 

Or. en 

 

Amendement  246 

Andi Cristea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 40 quater. moedigt de EU aan om 

projecten te blijven financieren die 

strekken tot verbetering van de opleiding 

van het personeel en van de 

omstandigheden in detentiecentra, en 

substantiële steun te blijven verlenen aan 

rehabilitatiecentra voor slachtoffers van 

foltering overal ter wereld; 

Or. en 

 

Amendement  247 

Andi Cristea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 40 quinquies. onderstreept dat de EU haar 

wetten moet verscherpen zodat de 

lidstaten de handel in nieuwe toestellen en 

technologieën die geen ander praktisch 

nut hebben dan personen te folteren, te 
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mishandelen en terecht te stellen, kunnen 

verbieden; 

Or. en 

 

Amendement  248 

Angel Dzhambazki 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Mensenrechten in handelsovereenkomsten 

en andere internationale overeenkomsten 

van de EU 

Mensenrechten in handelsovereenkomsten, 

stabilisatie- en associatieovereenkomsten 
en andere internationale overeenkomsten 

van de EU 

Or. bg 

 

Amendement  249 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. herhaalt zijn verzoek om 

mensenrechtenclausules op te nemen in 

internationale overeenkomsten van de EU 

met derde landen, met inbegrip van 

handelsovereenkomsten, en vraagt dat de 

toepassing van deze clausules effectief 

wordt gecontroleerd en dat over de 

mensenrechtenaspecten van de 

overeenkomsten verslag wordt gelegd aan 

de relevante commissie van het 

Parlement; 

41. wijst op het fiasco van de clausules 

inzake democratie en mensenrechten in 

de vrijhandelsovereenkomsten van de EU 

met derde landen, niet alleen omdat deze 

nagenoeg geheel niet worden nageleefd, 

maar ook omdat in sommige gevallen de 

vrijhandelsovereenkomsten als zodanig 

schending van de economische en sociale 

grondrechten, verarming van de 

betrokken volken en toe-eigening van 

natuurlijke hulpbronnen door 

transnationale ondernemingen in de hand 

hebben gewerkt; is van mening dat er 

naast deze clausules ook nieuwe vormen 

van samenwerking nodig zijn ten behoeve 

van de economische en sociale 
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ontwikkeling van derde landen in lijn van 

de behoeften van hun bevolking; 

Or. fr 

 

Amendement  250 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. herhaalt zijn verzoek om 

mensenrechtenclausules op te nemen in 

internationale overeenkomsten van de EU 

met derde landen, met inbegrip van 

handelsovereenkomsten, en vraagt dat de 

toepassing van deze clausules effectief 

wordt gecontroleerd en dat over de 

mensenrechtenaspecten van de 

overeenkomsten verslag wordt gelegd aan 

de relevante commissie van het Parlement; 

41. herhaalt zijn verzoek om 

mensenrechtenclausules op te nemen in 

internationale overeenkomsten die de EU 

heeft gesloten of zal sluiten met derde 

landen, met inbegrip van 

handelsovereenkomsten, en vraagt dat de 

toepassing van deze clausules effectief 

wordt gecontroleerd en dat over de 

mensenrechtenaspecten van de 

overeenkomsten verslag wordt gelegd aan 

de relevante commissie van het Parlement; 

Or. en 

 

Amendement  251 

László Tőkés 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. herhaalt zijn verzoek om 

mensenrechtenclausules op te nemen in 

internationale overeenkomsten van de EU 

met derde landen, met inbegrip van 

handelsovereenkomsten, en vraagt dat de 

toepassing van deze clausules effectief 

wordt gecontroleerd en dat over de 

mensenrechtenaspecten van de 

overeenkomsten verslag wordt gelegd aan 

41. herhaalt zijn verzoek om 

mensenrechtenclausules op te nemen in 

internationale overeenkomsten van de EU 

met derde landen, met inbegrip van 

handels en investeringsovereenkomsten, 

en vraagt dat de toepassing van deze 

clausules effectief wordt gecontroleerd en 

dat over de mensenrechtenaspecten van de 

overeenkomsten verslag wordt gelegd aan 
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de relevante commissie van het Parlement; de relevante commissie van het Parlement; 

Or. en 

 

Amendement  252 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. herhaalt zijn verzoek om 

mensenrechtenclausules op te nemen in 

internationale overeenkomsten van de EU 

met derde landen, met inbegrip van 

handelsovereenkomsten, en vraagt dat de 

toepassing van deze clausules effectief 

wordt gecontroleerd en dat over de 

mensenrechtenaspecten van de 

overeenkomsten verslag wordt gelegd aan 

de relevante commissie van het Parlement; 

41. herhaalt zijn verzoek om bindende, 

afdwingbare en onafdwingbare 

mensenrechtenclausules op te nemen in 

alle internationale overeenkomsten van de 

EU met derde landen, met inbegrip van 

handelsovereenkomsten; staat erop dat 

dergelijke clausules moeten worden 

geïnterpreteerd in overeenstemming met 

het recht inzake mensenrechten en 

benadrukt dat het van belang is passende 

garantie-, toezichts-, klachten- en 

beroepsmechanismen daarin op te nemen 

zodat getroffen individuen of groepen 

verhaal kunnen halen in verband met 

schendingen; vraagt om een betere 

raadpleging van het Europees Parlement 

in een vroeg stadium van het 

onderhandelingsproces van handels- en 

investeringsovereenkomsten, zodat de 

toepassing van deze clausules effectief 

wordt gecontroleerd en dat over de 

mensenrechtenaspecten van de 

overeenkomsten verslag wordt gelegd aan 

het Parlement; 

Or. en 

 

Amendement  253 

Javier Couso Permuy 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. herhaalt zijn verzoek om 

mensenrechtenclausules op te nemen in 

internationale overeenkomsten van de EU 

met derde landen, met inbegrip van 

handelsovereenkomsten, en vraagt dat de 

toepassing van deze clausules effectief 

wordt gecontroleerd en dat over de 

mensenrechtenaspecten van de 

overeenkomsten verslag wordt gelegd aan 

de relevante commissie van het Parlement; 

41. herhaalt zijn verzoek om 

mensenrechtenclausules op te nemen in 

internationale overeenkomsten van de EU 

met derde landen, met inbegrip van 

handelsovereenkomsten; betreurt evenwel 

dat de vermoede ondergeschiktheid van de 

overeenkomsten aan de eerbiediging van 

de mensenrechten een kwestie van 

propaganda is, aangezien de toepassing 

ervan niet effectief wordt gecontroleerd; 

vraagt dat over de mensenrechtenaspecten 

van de overeenkomsten verslag wordt 

gelegd aan de relevante commissie van het 

Parlement; verwerpt tegelijkertijd de 

vaststelling van sancties door de EU voor 

derde landen om hun geopolitieke en 

economische belangen te beschermen, los 

van de humanitaire situatie; 

Or. es 

 

Amendement  254 

Marielle de Sarnez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. herhaalt zijn verzoek om 

mensenrechtenclausules op te nemen in 

internationale overeenkomsten van de EU 

met derde landen, met inbegrip van 

handelsovereenkomsten, en vraagt dat de 

toepassing van deze clausules effectief 

wordt gecontroleerd en dat over de 

mensenrechtenaspecten van de 

overeenkomsten verslag wordt gelegd aan 

de relevante commissie van het Parlement; 

41. verzoekt de EU erop toe te zien dat de 

met derde landen afgesloten 

handelsovereenkomsten hun economische 

en sociale ontwikkeling ten goede komen 

en een goed beheer van hun natuurlijke 

rijkdommen, in het bijzonder land en 

water, garanderen; herhaalt zijn verzoek 

om mensenrechtenclausules op te nemen in 

internationale overeenkomsten van de EU 

met derde landen, met inbegrip van 

handelsovereenkomsten, en vraagt dat de 

toepassing van deze clausules effectief 
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wordt gecontroleerd en dat over de 

mensenrechtenaspecten van de 

overeenkomsten verslag wordt gelegd aan 

de relevante commissie van het Parlement; 

Or. fr 

 

Amendement  255 

Angel Dzhambazki 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. herhaalt zijn verzoek om 

mensenrechtenclausules op te nemen in 

internationale overeenkomsten van de EU 

met derde landen, met inbegrip van 

handelsovereenkomsten, en vraagt dat de 

toepassing van deze clausules effectief 

wordt gecontroleerd en dat over de 

mensenrechtenaspecten van de 

overeenkomsten verslag wordt gelegd aan 

de relevante commissie van het Parlement; 

41. herhaalt zijn verzoek om 

mensenrechtenclausules op te nemen in 

internationale overeenkomsten van de EU 

met derde landen, met inbegrip van 

handelsovereenkomsten en stabilisatie- en 

associatieovereenkomsten, en vraagt dat 

de toepassing van deze clausules effectief 

wordt gecontroleerd en dat over de 

mensenrechtenaspecten van de 

overeenkomsten verslag wordt gelegd aan 

de relevante commissie van het Parlement; 

Or. bg 

 

Amendement  256 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 41 bis. vraagt dat de Europese Unie zowel 

het model van de Europese sociale 

dialoog als de eerbiediging van de IAO-

normen inzake werkgelegenheid als 

referentiepunt voor deze overeenkomsten 

neemt;  
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Or. en 

 

Amendement  257 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 41 bis. wijst bovendien op de noodzaak 

van mechanismen voor controle a priori, 

die worden ingezet voordat een 

kaderovereenkomst wordt gesloten en een 

voorwaarde vormen voor de sluiting als 

zijnde een hoofdkenmerk van de 

overeenkomst, alsook mechanismen voor 

controle a posteriori waarmee concreet 

gevolg kan worden gegeven aan 

schendingen van die clausules tot aan 

opschorting van de overeenkomst; 

Or. fr 

 

Amendement  258 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 41 bis. herinnert eraan dat het 

handelsbeleid bijdraagt tot de 

verwezenlijking van de wereldwijde 

doelstellingen van de EU, dat 

overeenkomstig artikel 207 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie de handelspolitiek van de 

Unie wordt gevoerd "in het kader van de 

beginselen en doelstellingen van het 

externe optreden van de Unie" en dat 

overeenkomstig artikel 3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie de EU met 
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name moet bijdragen tot "de vrede, de 

veiligheid, de duurzame ontwikkeling van 

de aarde, de solidariteit en het wederzijds 

respect tussen de volkeren, de vrije en 

eerlijke handel, de uitbanning van 

armoede en de bescherming van de 

mensenrechten, in het bijzonder de 

rechten van het kind, alsook tot de strikte 

eerbiediging en ontwikkeling van het 

internationaal recht, met inbegrip van de 

inachtneming van de beginselen van het 

Handvest van de Verenigde Naties"; 

Or. fr 

 

Amendement  259 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 41 ter. verzoekt de Europese Commissie 

om bij de ontwikkeling van haar 

toekomstige handelsstrategie rekening te 

houden met de belangrijke rol die de 

handel en de internationale 

overeenkomsten spelen bij de bevordering 

van de mensenrechten op het 

internationale toneel; 

Or. fr 

 

Amendement  260 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 41 quater. acht de voortzetting van de 

multilaterale samenwerking en dialoog 
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met betrekking tot de mensenrechten 

tussen de Europese Unie en in het 

bijzonder de Wereldhandelsorganisatie en 

de Verenigde Naties noodzakelijk om tot 

een multilateraal handelskader te komen 

dat bijdraagt tot de eerbiediging van de 

mensenrechten; 

Or. fr 

 

Amendement  261 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 41 quinquies. herinnert eraan dat het 

stelsel van algemene preferenties is 

ontworpen met inachtneming door de 

begunstigde landen van de beginselen op 

het stuk van de mensenrechten en de 

basisnormen inzake het arbeidsrecht in de 

internationale verdragen, en dat hierin 

een speciaal stelsel van aanvullende 

tariefpreferenties is opgenomen om de 

ratificatie en de doelmatige 

tenuitvoerlegging van de internationale 

basisverdragen inzake de mensenrechten 

en het arbeidsrecht, de bescherming van 

het milieu en goed bestuur te bevorderen; 

wijst erop dat niet-naleving van de 

voorwaarden kan leiden tot opschorting 

van de handelsregeling; wijst erop dat het 

van belang is dat regelmatig wordt 

opgevolgd en geëvalueerd of de 

begunstigde landen van het SAP+ de 

internationale verdragen correct ten 

uitvoer leggen; 

Or. fr 
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Amendement  262 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 41 sexies. is ingenomen met de 

inwerkingtreding op 1 januari 2014 van 

het herziene SAP; herinnert eraan dat in 

het SAP+ het stelsel van algemene 

preferenties gehandhaafd blijft en dat de 

landen die van het SAP+ wensen te 

genieten, moeten beloven hun volledige 

medewerking te verlenen aan de 

internationale organisaties met het oog op 

de naleving van de internationale 

verdragen inzake mensenrechten en 

arbeidsrechten; 

Or. fr 

 

Amendement  263 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 41 bis. benadrukt het belang van een 

echte, transparante en inclusieve 

beoordeling door de Europese Commissie 

van de mensenrechtensituatie in derde 

landen die een preferentiële 

handelsregeling genieten, met name in 

het kader van het herziene SAP+-stelsel; 

roept de Commissie op om technische en 

financiële steun te bieden aan de 

nationale autoriteiten en spelers uit het 

maatschappelijk middenveld ter 

ondersteuning van respectievelijk het 

nakomen en het opvolgen van de 

verbintenissen die in het kader van deze 
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regelingen zijn aangegaan; 

Or. en 

 

Amendement  264 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 41 ter. onderstreept dat de EU uit hoofde 

van het Verdrag verplicht is ervoor te 

zorgen dat al haar externe 

beleidsmaatregelen en activiteiten worden 

opgezet en uitgevoerd op een manier die 

de mensenrechten en de rechtsstaat 

bestendigt en ondersteunt; roept de EU in 

dit verband op om de methode, het 

toepassingsgebied en de kwaliteit van de 

effectbeoordeling vooraf en achteraf 

inzake de mensenrechten van haar 

handels- en investeringsovereenkomsten 

aanzienlijk te verbeteren, met name door 

het maatschappelijk middenveld 

daadwerkelijk te raadplegen; roept de EU 

op om manieren te onderzoeken waarop 

toereikende handhavings- en 

beroepsmechanismen kunnen worden 

ingesteld, die ter beschikking staan van 

getroffen bevolkingsgroepen en hun 

vertegenwoordigers in gevallen waarin 

het beleid of de activiteiten van de EU 

leiden tot, bijdragen tot of baat hebben bij 

schendingen van de mensenrechten; 

Or. en 

 

Amendement  265 

Philippe Juvin 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. steunt krachtig de uitvoering van de 

VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en 

de mensenrechten; wijst erop dat het 

belangrijk is maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO) te bevorderen, ook bij 

bedrijfsactiviteiten buiten de EU, en ervoor 

te zorgen dat in de volledige 

toeleveringsketen maatschappelijk 

verantwoord wordt ondernomen; vindt dat 

de Europese ondernemingen en hun 

dochterondernemingen en onderaannemers 

een sleutelrol moeten spelen in de 

wereldwijde bevordering en verspreiding 

van de internationale normen inzake 

ondernemerschap en mensenrechten; 

42. steunt krachtig de uitvoering van de 

VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en 

de mensenrechten; wijst erop dat het 

belangrijk is maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO) te bevorderen, ook bij 

bedrijfsactiviteiten buiten de EU, en ervoor 

te zorgen dat in de volledige 

toeleveringsketen maatschappelijk 

verantwoord wordt ondernomen, in het 

bijzonder met betrekking tot de handel in 

illegaal gekapt hout, wilde plantensoorten 

en in het wild levende diersoorten en uit 

conflictgebieden afkomstige mineralen; 

vindt dat de Europese ondernemingen en 

hun dochterondernemingen en 

onderaannemers een sleutelrol moeten 

spelen in de wereldwijde bevordering en 

verspreiding van de internationale normen 

inzake ondernemerschap en 

mensenrechten; 

Or. fr 

 

Amendement  266 

Pablo Iglesias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. steunt krachtig de uitvoering van de 

VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en 

de mensenrechten; wijst erop dat het 

belangrijk is maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO) te bevorderen, ook bij 

bedrijfsactiviteiten buiten de EU, en ervoor 

te zorgen dat in de volledige 

toeleveringsketen maatschappelijk 

verantwoord wordt ondernomen; vindt dat 

de Europese ondernemingen en hun 

42. steunt krachtig de uitvoering van de 

VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en 

de mensenrechten; wijst erop dat het 

belangrijk is maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO) te bevorderen en 

dringt erop aan om de 

verantwoordingsplicht in te voeren in 

bedrijven, ook bij bedrijfsactiviteiten 

buiten de EU, en ervoor te zorgen dat in de 

volledige toeleveringsketen 
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dochterondernemingen en onderaannemers 

een sleutelrol moeten spelen in de 

wereldwijde bevordering en verspreiding 

van de internationale normen inzake 

ondernemerschap en mensenrechten; 

maatschappelijk verantwoord wordt 

ondernomen; vindt dat de Europese 

ondernemingen en hun 

dochterondernemingen en onderaannemers 

een sleutelrol moeten spelen in de 

wereldwijde bevordering en verspreiding 

van de internationale normen inzake 

ondernemerschap en mensenrechten; 

Or. es 

 

Amendement  267 

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 42 bis. veroordeelt de illegale praktijken 

van mensenhandel, mensenhandel voor 

orgaanverwijdering en andere handel die 

is gebaseerd op uitbuiting, die een inbreuk 

vormen op het recht op lichamelijke 

integriteit en gebruikmaken van geweld; 

roept de EU op haar inspanningen voor 

het bestrijden van mensenhandel en de 

gesprekken met risicolanden te 

intensiveren en te evalueren; 

Or. en 

 

Amendement  268 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43. vraagt de Commissie en de EDEO de 

EU-delegaties over de hele wereld aan te 

sporen de dialoog aan te gaan met EU-

bedrijven om de eerbiediging van de 

43. vraagt de Commissie en de EDEO de 

EU-delegaties over de hele wereld aan te 

sporen de dialoog aan te gaan met EU-

bedrijven om de eerbiediging van de 
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mensenrechten te bevorderen en ervoor te 

zorgen dat "bedrijfsleven en 

mensenrechten" wordt opgenomen in de 

lijst van focusthema's van de lokale 

oproepen tot het indienen van voorstellen 

voor het Europees instrument voor 

democratie en mensenrechten; 

mensenrechten te bevorderen en ervoor te 

zorgen dat "bedrijfsleven en 

mensenrechten" wordt opgenomen in de 

lijst van focusthema's van de lokale 

oproepen tot het indienen van voorstellen 

voor het Europees instrument voor 

democratie en mensenrechten; roept de 

lidstaten op om te controleren of bedrijven 

die onder hun nationale wetgeving vallen 

de mensenrechten en de sociale, 

gezondheids- en milieunormen waaraan 

zij zijn onderworpen niet veronachtzamen 

wanneer zij zich in een derde land 

vestigen of daar hun activiteiten 

ontplooien; 

Or. fr 

 

Amendement  269 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43. vraagt de Commissie en de EDEO de 

EU-delegaties over de hele wereld aan te 

sporen de dialoog aan te gaan met EU-

bedrijven om de eerbiediging van de 

mensenrechten te bevorderen en ervoor te 

zorgen dat "bedrijfsleven en 

mensenrechten" wordt opgenomen in de 

lijst van focusthema's van de lokale 

oproepen tot het indienen van voorstellen 

voor het Europees instrument voor 

democratie en mensenrechten; 

43. vraagt de Commissie en de EDEO de 

EU-delegaties over de hele wereld aan te 

sporen de dialoog aan te gaan met EU-

bedrijven om de eerbiediging van de 

mensenrechten te bevorderen; 

Or. es 

 

Amendement  270 

Andi Cristea 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 43 bis. merkt op dat de globalisering niet 

alleen voordelen heeft opgeleverd, maar 

ook heeft geleid tot meer onveiligheid, 

onzekerheid en de verplaatsing van 

banen, en het mogelijk heeft gemaakt 

grensoverschrijdend te werken onder 

diverse vormen van wetgeving in elke 

omgeving; verzoekt ervoor te zorgen dat 

werknemers beschermd en eerlijk 

behandeld worden, en dat de 

internationale arbeidsnormen inzake 

vrijheid van vergadering, gelijkheid en 

gedwongen arbeid en kinderarbeid 

worden erkend en effectief ten uitvoer 

gelegd; benadrukt dat ervoor moet worden 

gezorgd dat de rechten van werknemers 

een referentie vormen voor goede 

praktijken in de industrie en goed bestuur 

wereldwijd door concurrerende sociale 

dumping te voorkomen en te zorgen voor 

gelijke behandeling, verantwoordelijkheid 

en de naleving van het arbeidsrecht; 

Or. en 

 

Amendement  271 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 43 bis. wijst er met name op dat het van 

cruciaal belang is dat de vakbondsvrijheid 

wordt geëerbiedigd en dat een einde wordt 

gemaakt aan alle vormen van 

onderdrukking op dit gebied, zoals het 

vermoorden van vakbondsmensen; 

Or. fr 
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Amendement  272 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. herhaalt zijn verzoek aan de 

Commissie om regelmatig verslag te 

leggen over de uitvoering van de VN-

richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de 

mensenrechten door de EU-lidstaten, met 

inbegrip van hun nationale actieplannen; 

betreurt het dat de Commissie weinig 

vorderingen heeft geboekt bij het 

inwilligen van het verzoek van het 

Parlement om wetgeving voor te stellen 

die ondernemingen uit de EU zou 

verplichten ervoor te zorgen dat zij met 

hun aankopen geen daders van conflicten 

of ernstige mensenrechtenschendingen 

steunen; 

44. is van mening dat overeenkomstig het 

subsidiariteitsbeginsel alleen de lidstaten 

richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de 

mensenrechten mogen opstellen; 

Or. fr 

 

Amendement  273 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie 

om regelmatig verslag te leggen over de 

uitvoering van de VN-richtsnoeren voor 

het bedrijfsleven en de mensenrechten door 

de EU-lidstaten, met inbegrip van hun 

nationale actieplannen; betreurt het dat de 

Commissie weinig vorderingen heeft 

geboekt bij het inwilligen van het verzoek 

van het Parlement om wetgeving voor te 

stellen die ondernemingen uit de EU zou 

44. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie 

om regelmatig verslag te leggen over de 

uitvoering van de VN-richtsnoeren voor 

het bedrijfsleven en de mensenrechten door 

de EU-lidstaten, met inbegrip van hun 

nationale actieplannen; betreurt het dat de 

Commissie weinig vorderingen heeft 

geboekt bij het inwilligen van het verzoek 

van het Parlement om wetgeving voor te 

stellen die ondernemingen uit de EU zou 
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verplichten ervoor te zorgen dat zij met 

hun aankopen geen daders van conflicten 

of ernstige mensenrechtenschendingen 

steunen; 

verplichten ervoor te zorgen dat zij met 

hun transacties geen daders van conflicten 

of ernstige mensenrechtenschendingen 

steunen; 

Or. fr 

 

Amendement  274 

Georgios Epitideios 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie 

om regelmatig verslag te leggen over de 

uitvoering van de VN-richtsnoeren voor 

het bedrijfsleven en de mensenrechten door 

de EU-lidstaten, met inbegrip van hun 

nationale actieplannen; betreurt het dat de 

Commissie weinig vorderingen heeft 

geboekt bij het inwilligen van het verzoek 

van het Parlement om wetgeving voor te 

stellen die ondernemingen uit de EU zou 

verplichten ervoor te zorgen dat zij met 

hun aankopen geen daders van conflicten 

of ernstige mensenrechtenschendingen 

steunen; 

44. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie 

om regelmatig verslag te leggen over de 

uitvoering van de VN-richtsnoeren voor 

het bedrijfsleven en de mensenrechten door 

de EU-lidstaten, met inbegrip van hun 

nationale actieplannen; betreurt het dat de 

Commissie weinig vorderingen heeft 

geboekt bij het inwilligen van het verzoek 

van het Parlement om wetgeving voor te 

stellen die ondernemingen uit de EU zou 

verplichten ervoor te zorgen dat zij met 

hun aankopen geen daders van conflicten 

of ernstige mensenrechtenschendingen 

steunen. Dit zal blijken uit de beslissingen 

van op ad-hocbasis opgerichte EU-

comités. 

Or. el 

 

Amendement  275 

Therese Comodini Cachia 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 44 bis. roept de Commissie en de Raad op 

ervoor te zorgen dat bedrijven die in 
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handen zijn van derde landen of burgers 

daarvan, maar die zijn gevestigd in een 

lidstaat, geen steun verlenen aan 

aanstichters van conflicten of plegers van 

ernstige schendingen van de 

mensenrechten, met inbegrip van 

moderne vormen van slavernij zoals 

mensenhandel en arbeid in 

weerzinwekkende omstandigheden; 

Or. en 

 

Amendement  276 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. verzoekt de Commissie en de EDEO 

sterke initiatieven te nemen om ervoor te 

zorgen dat slachtoffers van 

mensenrechtenschendingen die verband 

houden met bedrijfsactiviteiten buiten de 

EU, een betere toegang tot de rechter 

hebben; 

45. verzoekt de Commissie en de EDEO 

sterke initiatieven te nemen om ervoor te 

zorgen dat slachtoffers van 

mensenrechtenschendingen die verband 

houden met bedrijfsactiviteiten buiten de 

EU, een betere toegang tot de rechter 

hebben, vooral met betrekking tot 

milieuovertredingen, landroof en de 

winning van natuurlijke hulpbronnen; 

verzoekt de Europese Commissie 

maatregelen op te leggen aan Europese 

ondernemingen die de slachtoffers van 

ongelukken waarvoor zij rechtstreeks of 

onrechtstreeks aansprakelijk zijn, niet 

terdege schadeloosstellen; 

Or. fr 

 

Amendement  277 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 
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Ontwerpresolutie Amendement 

46. verzoekt de EU de nieuwe initiatieven 

ter conclusie van een juridisch bindend 

internationaal instrument over het 

bedrijfsleven en mensenrechten binnen 

het VN-stelsel te steunen en vanaf het 

prille begin bij het debat hierover 

betrokken te zijn; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  278 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. verzoekt de EU de nieuwe initiatieven 

ter conclusie van een juridisch bindend 

internationaal instrument over het 

bedrijfsleven en mensenrechten binnen het 

VN-stelsel te steunen en vanaf het prille 

begin bij het debat hierover betrokken te 

zijn; 

46. verzoekt de EU deel te nemen aan het 

nieuwe debat over een juridisch bindend 

internationaal instrument over het 

bedrijfsleven en mensenrechten binnen het 

VN-stelsel; 

Or. en 

 

Amendement  279 

Pablo Iglesias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. verzoekt de EU de nieuwe initiatieven 

ter conclusie van een juridisch bindend 

internationaal instrument over het 

bedrijfsleven en mensenrechten binnen het 

VN-stelsel te steunen en vanaf het prille 

46. verzoekt de EU de nieuwe initiatieven 

ter conclusie van een juridisch bindend 

internationaal instrument over het 

bedrijfsleven en mensenrechten binnen het 

VN-stelsel te steunen waarin een 
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begin bij het debat hierover betrokken te 

zijn; 
mechanisme voor verantwoording is 

opgenomen en vanaf het prille begin bij 

het debat hierover betrokken te zijn; 

Or. es 

 

Amendement  280 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. verzoekt de EU de nieuwe initiatieven 

ter conclusie van een juridisch bindend 

internationaal instrument over het 

bedrijfsleven en mensenrechten binnen het 

VN-stelsel te steunen en vanaf het prille 

begin bij het debat hierover betrokken te 

zijn; 

46. verzoekt de EU het 

subsidiariteitsbeginsel na te leven en 

bijgevolg de lidstaten hun initiatieven met 

betrekking tot het bedrijfsleven en 

mensenrechten binnen het VN-stelsel op 

het internationale toneel te laten 

verdedigen en bespreken en vanaf het 

prille begin bij het debat hierover 

betrokken te zijn; 

Or. fr 

 

Amendement  281 

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. verzoekt de EU de nieuwe initiatieven 

ter conclusie van een juridisch bindend 

internationaal instrument over het 

bedrijfsleven en mensenrechten binnen het 

VN-stelsel te steunen en vanaf het prille 

begin bij het debat hierover betrokken te 

zijn; 

46. merkt op dat de EU de nieuwe 

initiatieven ter conclusie van een juridisch 

bindend internationaal instrument over het 

bedrijfsleven en mensenrechten binnen het 

VN-stelsel steunt en vanaf het prille begin 

bij het debat hierover betrokken is; 

Or. en 



 

PE544.314v01-00 162/286 AM\1043088NL.doc 

NL 

 

Amendement  282 

Kati Piri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 46 bis. herinnert aan de vier belangrijkste 

universele arbeidsnormen die zijn 

verankerd in de instrumenten van de 

Internationale Arbeidsorganisatie, meer 

bepaald de vrijheid van vergadering en 

het recht op collectieve onderhandeling, 

het afschaffen van alle vormen van 

gedwongen arbeid, uitbuiting en slavernij, 

de afschaffing van kinderarbeid en de 

uitbanning van discriminatie bij de 

aanwerving van personeel; 

Or. en 

 

Amendement  283 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 46 bis. herhaalt dat de slecht 

gereguleerde, ongecontroleerde en 

ondoorzichtige wapenhandel 

onverantwoord is, menselijk leed heeft 

veroorzaakt, gewapende conflicten, 

instabiliteit en corruptie in de hand heeft 

gewerkt, vredesprocessen, goed bestuur en 

de sociaaleconomische ontwikkeling heeft 

ondermijnd en geleid heeft tot de 

omverwerping van democratisch gekozen 

regeringen, de schending van de 

rechtsstaat, de mensenrechten en het 

internationale humanitaire recht; 

verzoekt de EU erop toe te zien dat 
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Europese ondernemingen zich niet 

hieraan schuldig maken;  

Or. fr 

 

Amendement  284 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 46 bis. herhaalt dat Europese 

ondernemingen de nodige zorgvuldigheid 

in acht moeten nemen om ervoor te 

zorgen dat hun activiteiten de 

mensenrechten eerbiedigen, ongeacht 

waar zij worden verricht; benadrukt het 

belang van een betekenisvolle 

verslaglegging over de mensenrechten en 

de sociale en ecologische gevolgen van 

door de Europese financiële instellingen 

gesteunde projecten; dringt er bij deze 

instellingen op aan ervoor te zorgen dat 

hun activiteiten in overeenstemming zijn 

met artikel 21 van het Verdrag van de 

Europese Unie, dat onder andere een 

verplichting inzake de eerbiediging van de 

mensenrechten bevat; 

Or. en 

 

Amendement  285 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47. erkent dat de snelle ontwikkeling van 

informatie- en communicatietechnologieën 

47. erkent dat de snelle ontwikkeling van 

informatie- en communicatietechnologieën 
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veranderingen heeft teweeggebracht voor 

de omgeving waarin de vrijheid van 

meningsuiting in de hele wereld wordt 

uitgeoefend, en zowel grote voordelen als 

ernstige zorgen met zich mee heeft 

gebracht; is in dit verband verheugd over 

het feit dat de Raad in mei 2014 de 

specifieke EU-richtsnoeren over de 

vrijheid van meningsuiting online en 

offline heeft goedgekeurd; 

veranderingen heeft teweeggebracht voor 

de omgeving waarin de vrijheid van 

meningsuiting en toegang tot informatie in 

de hele wereld wordt uitgeoefend, en zowel 

grote voordelen als ernstige zorgen met 

zich mee heeft gebracht; is in dit verband 

verheugd over het feit dat de Raad in mei 

2014 de specifieke EU-richtsnoeren over 

de vrijheid van meningsuiting online en 

offline heeft goedgekeurd; 

Or. en 

 

Amendement  286 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 47 bis. herhaalt dat vrijheid van 

meningsuiting, onafhankelijke media en 

pluralisme essentiële elementen zijn van 

een duurzame democratie, doordat zij de 

betrokkenheid van het maatschappelijk 

middenveld optimaliseren en de positie 

van de burger versterken, en daardoor 

noodzakelijk zijn om transparantie en 

verantwoordingsplicht te verzekeren in 

het openbare leven; 

Or. en 

 

Amendement  287 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 47 ter. roept op tot meer steun voor het 

bevorderen van vrijheid van de media, het 
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beschermen van onafhankelijke 

journalisten en bloggers, het dichten van 

de digitale kloof en het vergemakkelijken 

van de onbeperkte toegang tot informatie 

en communicatie en de ongecensureerde 

toegang tot het internet (digitale vrijheid); 

Or. en 

 

Amendement  288 

Therese Comodini Cachia 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 47 bis. roept de EU en haar lidstaten op 

om meer toezicht te houden op alle 

beperkingen van de vrijheid van 

meningsuiting, met inbegrip van het 

agressief gebruik van de wetgeving op 

laster en andere restrictieve wetgeving, 

het opleggen van beperkende criteria of 

belastende procedures voor de registratie 

als journalist of een ander beroep in de 

media of de oprichting van een 

mediabedrijf, en deze praktijken duidelijk 

en snel te veroordelen en sterke 

initiatieven te nemen om een betere 

toegang tot informatie van openbaar nut 

te steunen; 

Or. en 

 

Amendement  289 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 47 bis. veroordeelt alle beperkingen van 
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digitale communicatie, met inbegrip van 

het sluiten van websites en het blokkeren 

van persoonlijke rekeningen, met name 

wanneer deze maatregelen gericht zijn op 

het maatschappelijk middenveld, 

burgerrechtenactivisten en de vrije media; 

Or. en 

 

Amendement  290 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. uit zijn bezorgdheid over de 

verspreiding van monitor- en 

filtertechnologieën, die een steeds grotere 

bedreiging vormen voor mensenrechten- en 

democratieactivisten in autocratische 

landen waarover in democratische landen 

ook vragen in verband met privacyrechten 

gesteld worden, zelfs wanneer ze worden 

gebruikt onder het mom van legitieme 

doeleinden, zoals terrorismebestrijding of 

ordehandhaving; 

48. uit zijn bezorgdheid over de 

verspreiding van monitor- en 

filtertechnologieën, die een steeds grotere 

bedreiging vormen voor mensenrechten- en 

democratieactivisten in autocratische 

landen, zelfs wanneer ze worden gebruikt 

onder het mom van legitieme doeleinden, 

zoals terrorismebestrijding of 

ordehandhaving; 

Or. en 

 

Amendement  291 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. uit zijn bezorgdheid over de 

verspreiding van monitor- en 

filtertechnologieën, die een steeds grotere 

bedreiging vormen voor mensenrechten- 

en democratieactivisten in autocratische 

48. veroordeelt de massale spionage bij 

miljoenen personen door het nationale 

agentschap voor staatsveiligheid van de 

Verenigde Staten; uit zijn bezorgdheid 

over de verspreiding van monitor- en 
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landen en waarover in democratische 

landen ook vragen in verband met 

privacyrechten gesteld worden, zelfs 

wanneer ze worden gebruikt onder het 

mom van legitieme doeleinden, zoals 

terrorismebestrijding of ordehandhaving; 

filtertechnologieën, die een steeds grotere 

bedreiging vormen voor 

mensenrechtenactivisten en waarover 

vragen in verband met privacyrechten 

gesteld worden 

Or. es 

 

Amendement  292 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. uit zijn bezorgdheid over de 

verspreiding van monitor- en 

filtertechnologieën, die een steeds grotere 

bedreiging vormen voor mensenrechten- en 

democratieactivisten in autocratische 

landen en waarover in democratische 

landen ook vragen in verband met 

privacyrechten gesteld worden, zelfs 

wanneer ze worden gebruikt onder het 

mom van legitieme doeleinden, zoals 

terrorismebestrijding of ordehandhaving; 

48. uit zijn bezorgdheid over de 

verspreiding van monitor- en 

filtertechnologieën, die een steeds grotere 

bedreiging vormen voor mensenrechten- en 

democratieactivisten in autocratische 

landen en die in democratische landen ook 

problemen in verband met privacyrechten 

veroorzaken, zelfs wanneer ze worden 

gebruikt onder het mom van legitieme 

doeleinden, zoals terrorismebestrijding of 

ordehandhaving; stelt vast dat dit beleid 

leidt tot een toenemende onderdrukking 

van mensenrechtenactivisten, journalisten 

en actoren van het maatschappelijk 

middenveld in het algemeen omdat steeds 

meer burgers worden gevolgd, zonder dat 

de doeltreffendheid van dit beleid is 

aangetoond; betreurt de PNR-

overeenkomsten van de EU met derde 

landen die niet overeenstemmen met de 

EU-wetgeving op het vlak van de 

bescherming van persoonsgegevens; 

Or. fr 

 

Amendement  293 

Georgios Epitideios 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. uit zijn bezorgdheid over de 

verspreiding van monitor- en 

filtertechnologieën, die een steeds grotere 

bedreiging vormen voor mensenrechten- en 

democratieactivisten in autocratische 

landen en waarover in democratische 

landen ook vragen in verband met 

privacyrechten gesteld worden, zelfs 

wanneer ze worden gebruikt onder het 

mom van legitieme doeleinden, zoals 

terrorismebestrijding of ordehandhaving; 

48. veroordeelt de verspreiding van 

monitor- en filtertechnologieën, die een 

steeds grotere bedreiging vormen voor 

mensenrechten- en democratieactivisten in 

autocratische landen en waarover in 

democratische landen ook vragen in 

verband met privacyrechten gesteld 

worden, zelfs wanneer ze worden gebruikt 

onder het mom van legitieme doeleinden, 

zoals terrorismebestrijding of 

ordehandhaving; 

Or. el 

 

Amendement  294 

Therese Comodini Cachia 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. uit zijn bezorgdheid over de 

verspreiding van monitor- en 

filtertechnologieën, die een steeds grotere 

bedreiging vormen voor mensenrechten- en 

democratieactivisten in autocratische 

landen en waarover in democratische 

landen ook vragen in verband met 

privacyrechten gesteld worden, zelfs 

wanneer ze worden gebruikt onder het 

mom van legitieme doeleinden, zoals 

terrorismebestrijding of ordehandhaving; 

48. uit zijn bezorgdheid over de 

verspreiding van monitor- en 

filtertechnologieën, die een steeds grotere 

bedreiging vormen voor mensenrechten- en 

democratieactivisten in autocratische 

landen waarover in democratische landen 

ook vragen in verband met privacyrechten 

gesteld worden, zelfs wanneer ze worden 

gebruikt onder het mom van legitieme 

doeleinden, zoals terrorismebestrijding, 

staatsveiligheid of ordehandhaving; 

Or. en 

 

Amendement  295 

Marietje Schaake 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. uit zijn bezorgdheid over de 

verspreiding van monitor- en 

filtertechnologieën, die een steeds grotere 

bedreiging vormen voor mensenrechten- en 

democratieactivisten in autocratische 

landen en waarover in democratische 

landen ook vragen in verband met 

privacyrechten gesteld worden, zelfs 

wanneer ze worden gebruikt onder het 

mom van legitieme doeleinden, zoals 

terrorismebestrijding of ordehandhaving; 

48. uit zijn bezorgdheid over de 

proliferatie en verspreiding van monitor-, 

surveillance-, censurerings- en 

filtertechnologieën, die een steeds grotere 

bedreiging vormen voor mensenrechten- en 

democratieactivisten in autocratische 

landen waarover in democratische landen 

ook vragen in verband met privacyrechten 

gesteld worden, zelfs wanneer ze worden 

gebruikt onder het mom van legitieme 

doeleinden, zoals terrorismebestrijding of 

ordehandhaving; 

Or. en 

 

Amendement  296 

Marietje Schaake 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 48 bis. erkent dat belangrijke producenten 

van hack- en surveillancetechnologieën 

die gebruikt kunnen worden voor het 

schenden van de mensenrechten en het 

aanvallen van de Europese digitale 

infrastructuur, in Europa zijn gevestigd; 

roept de Commissie op het Europese 

systeem voor controle op de uitvoer te 

herzien om te voorkomen dat gevaarlijke 

technologie in de verkeerde handen valt; 

Or. en 

 

Amendement  297 

Marie-Christine Vergiat 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 48 bis. is van mening dat het klimaat van 

straffeloosheid ten aanzien van het CIA-

programma ertoe heeft geleid dat de 

grondrechten verder konden worden 

geschonden in het antiterreurbeleid van 

de EU en de VS, zoals later bleek uit de 

grootschalige spionageactiviteiten van het 

toezichtprogramma van het Amerikaanse 

NSA; eist de onmiddellijke opschorting 

van de onderhandelingen over een trans-

Atlantische partnerschapsovereenkomst 

voor handel en investeringen met de VS 

alsook van alle 

samenwerkingsovereenkomsten met de VS 

op het gebied van terreurbestrijding 

zolang de rechten van de Europese 

burgers niet gewaarborgd zijn; 

Or. fr 

 

Amendement  298 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

49. uit zijn waardering voor het feit dat de 

Commissie in juni 2013 de ICT-sectorgids 

over de uitvoering van de VN-richtsnoeren 

inzake bedrijfsleven en mensenrechten 

heeft gepubliceerd; blijft echter bezorgd 

over de handel in producten en diensten die 

dienen om de toegang tot het internet te 

blokkeren of de massabewaking en -

monitoring van internetverkeer en mobiele 

communicatie of de inmenging in 

privégesprekken mogelijk maken; vraagt 

derhalve dat in deze sector algemene 

49. uit zijn waardering voor het feit dat de 

Commissie in juni 2013 de ICT-sectorgids 

over de uitvoering van de VN-richtsnoeren 

inzake bedrijfsleven en mensenrechten 

heeft gepubliceerd; blijft echter bezorgd 

over de handel in producten en diensten die 

dienen om de toegang tot het internet te 

blokkeren of de massabewaking en -

monitoring van internetverkeer en mobiele 

communicatie of de inmenging in 

privégesprekken mogelijk maken; vraagt 

derhalve dat de Commissie nadenkt over 
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richtsnoeren voor de controle op de 

uitvoer worden aangenomen, op basis van 

de ervaring van soortgelijke acties die de 

EU in specifieke gevallen heeft genomen; 

hoe deze situatie kan worden verbeterd; 

Or. en 

 

Amendement  299 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

49. uit zijn waardering voor het feit dat de 

Commissie in juni 2013 de ICT-sectorgids 

over de uitvoering van de VN-richtsnoeren 

inzake bedrijfsleven en mensenrechten 

heeft gepubliceerd; blijft echter bezorgd 

over de handel in producten en diensten die 

dienen om de toegang tot het internet te 

blokkeren of de massabewaking en -

monitoring van internetverkeer en mobiele 

communicatie of de inmenging in 

privégesprekken mogelijk maken; vraagt 

derhalve dat in deze sector algemene 

richtsnoeren voor de controle op de uitvoer 

worden aangenomen, op basis van de 

ervaring van soortgelijke acties die de EU 

in specifieke gevallen heeft genomen; 

49. uit zijn waardering voor het feit dat de 

Commissie in juni 2013 de ICT-sectorgids 

over de uitvoering van de VN-richtsnoeren 

inzake bedrijfsleven en mensenrechten 

heeft gepubliceerd; blijft echter bezorgd 

over de handel in producten en diensten die 

dienen om de toegang tot het internet te 

blokkeren of de massabewaking en -

monitoring van internetverkeer en mobiele 

communicatie of de inmenging in 

privégesprekken mogelijk maken; vraagt 

derhalve dat in deze sector algemene 

richtsnoeren voor de controle op de uitvoer 

worden aangenomen, op basis van de 

ervaring van soortgelijke acties die de EU 

in specifieke gevallen heeft genomen; 

herinnert aan de mededeling van de 

Commissie van 24 april 2014 met als titel 

"De herziening van het 

uitvoercontrolebeleid: waarborgen van 

veiligheid en concurrentievermogen in 

een veranderende wereld" 

(COM(2014)244), waarin met name werd 

gewezen op de problemen met de uitvoer 

van bepaalde ICT; 

Or. fr 
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Amendement  300 

Marietje Schaake 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

49. uit zijn waardering voor het feit dat de 

Commissie in juni 2013 de ICT-sectorgids 

over de uitvoering van de VN-richtsnoeren 

inzake bedrijfsleven en mensenrechten 

heeft gepubliceerd; blijft echter bezorgd 

over de handel in producten en diensten die 

dienen om de toegang tot het internet te 

blokkeren of de massabewaking en -

monitoring van internetverkeer en mobiele 

communicatie of de inmenging in 

privégesprekken mogelijk maken; vraagt 

derhalve dat in deze sector algemene 

richtsnoeren voor de controle op de uitvoer 

worden aangenomen, op basis van de 

ervaring van soortgelijke acties die de EU 

in specifieke gevallen heeft genomen; 

49. uit zijn waardering voor het feit dat de 

Commissie in juni 2013 de ICT-sectorgids 

over de uitvoering van de VN-richtsnoeren 

inzake bedrijfsleven en mensenrechten 

heeft gepubliceerd; blijft echter bezorgd 

over de handel in producten en diensten die 

dienen om de toegang tot het internet te 

blokkeren of de massabewaking en -

monitoring van internetverkeer en mobiele 

communicatie, het filteren van 

zoekresultaten of de inmenging in 

privégesprekken mogelijk maken; vraagt 

derhalve dat in deze sector actuele 

richtsnoeren voor de controle op de uitvoer 

worden aangenomen; 

Or. en 

 

Amendement  301 

Georgios Epitideios 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. vraagt de Commissie haar steun te 

blijven verlenen aan initiatieven voor de 

ontwikkeling en verspreiding van digitale 

beveiligingstechnologieën om de positie 

van mensenrechtenverdedigers te 

versterken via beveiligde mechanismen 

voor het vergaren, coderen en opslaan 

teneinde monitoring door repressieve 

regeringen te voorkomen; 

50. vraagt de Commissie haar steun te 

blijven verlenen aan initiatieven voor de 

ontwikkeling en verspreiding van digitale 

beveiligingstechnologieën om de positie 

van alleen organisaties die hebben 

bewezen de Europese verdragen te 

eerbiedigen en de mensenrechten te 

beschermen, te versterken via beveiligde 

mechanismen voor het vergaren, coderen 

en opslaan teneinde monitoring door de 

regeringen te voorkomen; 
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Or. el 

 

Amendement  302 

Kinga Gál 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 51 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

51. uit zijn ernstige bezorgdheid over het 

feit dat in veel landen over de hele wereld 

steeds minder ruimte is voor legitieme 

actie van het maatschappelijk middenveld; 

beschouwt een vrije burgermaatschappij 

als één van de fundamenten voor de 

bescherming van en steun voor de 

mensenrechten en democratische waarden 

in alle samenlevingen; 

51. uit zijn ernstige bezorgdheid over het 

feit dat in veel landen over de hele wereld 

steeds minder ruimte is voor legitieme 

actie van het maatschappelijk middenveld; 

beschouwt een vrije burgermaatschappij 

als één van de fundamenten voor de 

bescherming van en steun voor de 

mensenrechten en democratische waarden 

in alle samenlevingen; is in dit verband 

ingenomen met alle EU-programma's 

voor het opleiden van jonge 

beroepsbeoefenaren uit derde landen en 

het vereenvoudigen van 

uitwisselingsprogramma's voor studenten 

uit derde landen, aangezien deze de 

actieve deelname van de jeugd aan de 

opbouw van de democratie ondersteunen 

en doeltreffend bijdragen tot de 

ontwikkeling van het maatschappelijk 

middenveld; 

Or. en 

 

Amendement  303 

Andi Cristea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 51 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 51 bis. benadrukt dat de contacten van de 

EU met het maatschappelijk middenveld 

gebaseerd moeten zijn op een echt 
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partnerschap, met inbegrip van een 

stelselmatige en regelmatige dialoog, die 

de actieve deelname van actoren uit het 

maatschappelijk middenveld aan het 

proces van goed bestuur moeten 

waarborgen; benadrukt dat de informatie-

uitwisseling tussen de verschillende 

actoren die betrokken zijn bij de 

verdediging van de mensenrechten over 

de hele wereld verbeterd moet worden 

zodat zij meer inzicht kunnen krijgen in 

de activiteiten en acties die worden 

uitgevoerd, in het bijzonder in verband 

met specifieke gevallen, en in de 

moeilijkheden waarmee men 

geconfronteerd wordt; benadrukt dat er 

een toezichtsmechanisme van het 

maatschappelijk middenveld moet worden 

ingesteld om te garanderen dat het 

stelselmatig deelneemt aan de 

tenuitvoerlegging van overeenkomsten en 

programma's; 

Or. en 

 

Amendement  304 

Angel Dzhambazki 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

52. roept de EU en de lidstaten op hun 

toezicht op de inperkingen van de vrijheid 

van vergadering en vereniging te 

verscherpen en al deze inperkingen 

duidelijk en snel te veroordelen, ook een 

verbod op organisaties uit het 

maatschappelijk middenveld, een agressief 

gebruik van de wetgeving inzake smaad en 

andere beperkende wetten, buitensporige 

vereisten inzake registratie en rapportage, 

zeer beperkende regels over buitenlandse 

financiering of een verbod voor ngo's om 

deel te nemen aan politieke activiteiten of 

52. roept de EU en de lidstaten alsook de 

landen die kandidaat zijn voor toetreding 

tot de Unie op hun toezicht op de 

inperkingen van de vrijheid van 

vergadering en vereniging te verscherpen 

en al deze inperkingen duidelijk en snel te 

veroordelen, ook een verbod op 

organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld, een agressief gebruik van de 

wetgeving inzake smaad en andere 

beperkende wetten, buitensporige vereisten 

inzake registratie en rapportage, zeer 

beperkende regels over buitenlandse 
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contacten te onderhouden met 

buitenlanders; 

financiering of een verbod voor ngo's om 

deel te nemen aan politieke activiteiten of 

contacten te onderhouden met 

buitenlanders; 

Or. bg 

 

Amendement  305 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

52. roept de EU en de lidstaten op hun 

toezicht op de inperkingen van de vrijheid 

van vergadering en vereniging te 

verscherpen en al deze inperkingen 

duidelijk en snel te veroordelen, ook een 

verbod op organisaties uit het 

maatschappelijk middenveld, een agressief 

gebruik van de wetgeving inzake smaad en 

andere beperkende wetten, buitensporige 

vereisten inzake registratie en rapportage, 

zeer beperkende regels over buitenlandse 

financiering of een verbod voor ngo's om 

deel te nemen aan politieke activiteiten of 

contacten te onderhouden met 

buitenlanders; 

52. is van mening dat de lidstaten moeten 

bepalen of zij het opportuun achten hun 

toezicht op de inperkingen van de vrijheid 

van vergadering en vereniging te 

verscherpen en/of deze inperkingen te 

veroordelen, ook een verbod op 

organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld, een agressief gebruik van de 

wetgeving inzake smaad en andere 

beperkende wetten, buitensporige vereisten 

inzake registratie en rapportage, zeer 

beperkende regels over buitenlandse 

financiering of een verbod voor ngo's om 

deel te nemen aan politieke activiteiten of 

contacten te onderhouden met 

buitenlanders; 

Or. fr 

 

Amendement  306 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 52 bis. roept de EU en haar lidstaten op 

om schendingen van de vrijheid van 
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vergadering en vereniging op elk niveau 

van de politieke dialoog aan de orde te 

stellen, ook op het hoogste niveau, 

wanneer andere vormen van dialoog zoals 

de mensenrechtendialoog, er niet in zijn 

geslaagd om voor concrete verbetering ter 

zake te zorgen; spoort de EU en haar 

lidstaten aan om deze dialogen te 

gebruiken om individuele zorgwekkende 

gevallen aan te kaarten, met name de 

gevallen van personen die zijn 

gevangengezet alleen omwille van het feit 

dat zij hun recht op vreedzame 

vergadering en vereniging hebben 

uitgeoefend; 

Or. en 

 

Amendement  307 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 52 ter. moedigt de vertegenwoordigers van 

de EU-delegaties en de ambassades van 

de lidstaten aan om rechtszaken tegen 

mensenrechtenverdedigers en personen 

die zijn gevangengezet alleen omwille van 

het feit dat zij hun recht op vreedzame 

vergadering en vereniging hebben 

uitgeoefend, te volgen en indien nodig het 

gebrek aan eerbiediging van het recht op 

een eerlijk proces openbaar te 

veroordelen; 

Or. en 

 

Amendement  308 

Pier Antonio Panzeri 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 52 quater. roept de EU op om van de 

eerbiediging en bevordering van de 

vrijheid van vergadering en vereniging 

een belangrijke prioriteit te maken van 

het toekomstige actieplan van de EU voor 

mensenrechten en democratie en in dat 

verband specifieke acties te ondernemen, 

aangezien de vrijheid van vergadering en 

vereniging cruciale elementen zijn van 

democratie en een open maatschappij; 

Or. en 

 

Amendement  309 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

53. herhaalt ermee in te stemmen om de 

meerderheid van de middelen van het 

EIDHR toe te kennen aan de 

ondersteuning van 

mensenrechtenverdedigers en acties van 

het maatschappelijk middenveld in de hele 

wereld; 

Schrappen 

Or. es 

 

Amendement  310 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 
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Ontwerpresolutie Amendement 

53. herhaalt ermee in te stemmen om de 

meerderheid van de middelen van het 

EIDHR toe te kennen aan de 

ondersteuning van 

mensenrechtenverdedigers en acties van 

het maatschappelijk middenveld in de hele 

wereld; 

53. is verheugd over de aanzienlijke steun 

die in het kader van het EIDHR wordt 

verleend aan mensenrechtenverdedigers 

en acties van het maatschappelijk 

middenveld in de hele wereld en staat erop 

dat, in een wereld die steeds vijandiger is 

voor het maatschappelijk middenveld, het 

huidige niveau van steun behouden blijft 

of wordt uitgebreid; 

Or. en 

 

Amendement  311 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

53. herhaalt ermee in te stemmen om de 

meerderheid van de middelen van het 

EIDHR toe te kennen aan de ondersteuning 

van mensenrechtenverdedigers en acties 

van het maatschappelijk middenveld in de 

hele wereld; 

53. herhaalt ermee in te stemmen om de 

meerderheid van de middelen van het 

EIDHR toe te kennen aan de ondersteuning 

van mensenrechtenverdedigers en acties 

van het maatschappelijk middenveld in de 

hele wereld en steunt de ontwikkeling van 

een fonds voor juridische bijstand om 

vervolgde journalisten en activisten 

toegang te bieden tot advocaten en een 

eerlijk proces; 

Or. en 

 

Amendement  312 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 53 bis. benadrukt het belang van 

nationale instellingen op het gebied van 

de mensenrechten (NHRI) op nationaal 

niveau voor het toezicht op de 

mensenrechten en het vergroten van het 

bewustzijn en om het recht op beroep voor 

slachtoffers van 

mensenrechtenschendingen te 

waarborgen; roept de EU op om, in 

overeenstemming met de beginselen van 

Parijs, beleid ter ondersteuning van 

NHRI's te ontwikkelen en om dit tot een 

prioriteit te maken in haar buitenlandse 

steun, met name in het kader van het 

Europees nabuurschapsinstrument; 

Or. en 

 

Amendement  313 

Ana Gomes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 53 bis. dringt erop aan dat de 

grondrechten van de volkeren van de 

Westelijke Sahara, waaronder de vrijheid 

van vereniging, meningsuiting en het 

recht op vergadering, worden 

geëerbiedigd; 

Or. en 

 

Amendement  314 

Kati Piri 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 19 
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Ontwerpresolutie Amendement 

Vrijheid van gedachte, geweten en 

godsdienst of overtuiging 

Rechten van minderheden 

Or. en 

 

Amendement  315 

Kati Piri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 53 ter. vestigt opnieuw de aandacht op de 

VN-verklaring over de rechten van 

personen behorende tot nationale, 

etnische, godsdienstige of taalkundige 

minderheden van 1992, benadrukt dat een 

gelijke behandeling van minderheden 

nodig is, met name op het gebied van 

onderwijs, werkgelegenheid, 

gezondheidszorg, sociale diensten en 

andere openbare diensten; 

Or. en 

 

Amendement  316 

Kati Piri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 53 quater. herhaalt het feit dat de Roma-

minderheid slachtoffer blijft van 

discriminatie, racisme en sociale 

uitsluiting, zowel binnen de Europese 

Unie als in kandidaat-lidstaten van de EU 

in de Westelijke Balkan en Turkije; merkt 

in dit verband op dat de eerbiediging van 
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de rechten van minderheden een van de 

grootste uitdagingen is die zijn vastgesteld 

in de uitbreidingsstrategie van de 

Commissie voor 2014-2015; 

Or. en 

 

Amendement  317 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. veroordeelt alle geweld en 

discriminatie op grond van godsdienst of 

overtuiging; uit zijn ernstige bezorgdheid 

over de voortdurende meldingen van 

geweld tegen en discriminatie van 

religieuze minderheden in de hele wereld; 

benadrukt dat de vrijheid van gedachte, 

geweten, godsdienst of overtuiging een 

fundamenteel mensenrecht is dat nauw 

samenhangt met andere mensenrechten en 

grondvrijheden en het recht om te geloven 

of niet te geloven omvat, evenals de 

vrijheid om een theïstisch, niet-theïstisch 

of atheïstisch geloof te belijden en het 

recht om een geloof naar keuze aan te 

nemen, te wijzigen en ervan afstand te 

doen of het opnieuw aan te nemen; 

54. veroordeelt alle geweld en 

discriminatie op grond van godsdienst of 

overtuiging; uit zijn ernstige bezorgdheid 

over de voortdurende meldingen van 

geweld tegen en discriminatie van 

religieuze minderheden in de hele wereld; 

benadrukt dat de vrijheid van gedachte, 

geweten, godsdienst of overtuiging een 

fundamenteel mensenrecht is dat nauw 

samenhangt met andere mensenrechten en 

grondvrijheden; 

Or. en 

 

Amendement  318 

Michèle Alliot-Marie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. veroordeelt alle geweld en 54. veroordeelt alle geweld en 
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discriminatie op grond van godsdienst of 

overtuiging; uit zijn ernstige bezorgdheid 

over de voortdurende meldingen van 

geweld tegen en discriminatie van 

religieuze minderheden in de hele wereld; 

benadrukt dat de vrijheid van gedachte, 

geweten, godsdienst of overtuiging een 

fundamenteel mensenrecht is dat nauw 

samenhangt met andere mensenrechten en 

grondvrijheden en het recht om te geloven 

of niet te geloven omvat, evenals de 

vrijheid om een theïstisch, niet-theïstisch 

of atheïstisch geloof te belijden en het recht 

om een geloof naar keuze aan te nemen, te 

wijzigen en ervan afstand te doen of het 

opnieuw aan te nemen; 

discriminatie op grond van godsdienst of 

overtuiging; uit zijn ernstige bezorgdheid 

over de voortdurende meldingen van 

geweld tegen en discriminatie van 

religieuze minderheden in de hele wereld, 

in het bijzonder christenen in het Oosten; 

benadrukt dat de vrijheid van gedachte, 

geweten, godsdienst of overtuiging een 

fundamenteel mensenrecht is dat nauw 

samenhangt met andere mensenrechten en 

grondvrijheden en het recht om te geloven 

of niet te geloven omvat, evenals de 

vrijheid om een theïstisch, niet-theïstisch 

of atheïstisch geloof te belijden en het recht 

om een geloof naar keuze aan te nemen, te 

wijzigen en ervan afstand te doen of het 

opnieuw aan te nemen; 

Or. fr 

 

Amendement  319 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. veroordeelt alle geweld en 

discriminatie op grond van godsdienst of 

overtuiging; uit zijn ernstige bezorgdheid 

over de voortdurende meldingen van 

geweld tegen en discriminatie van 

religieuze minderheden in de hele wereld; 

benadrukt dat de vrijheid van gedachte, 

geweten, godsdienst of overtuiging een 

fundamenteel mensenrecht is dat nauw 

samenhangt met andere mensenrechten en 

grondvrijheden en het recht om te geloven 

of niet te geloven omvat, evenals de 

vrijheid om een theïstisch, niet-theïstisch 

of atheïstisch geloof te belijden en het recht 

om een geloof naar keuze aan te nemen, te 

wijzigen en ervan afstand te doen of het 

opnieuw aan te nemen; 

54. veroordeelt alle geweld en 

discriminatie op grond van godsdienst of 

overtuiging; uit zijn ernstige bezorgdheid 

over de voortdurende meldingen van 

geweld tegen en discriminatie van 

religieuze minderheden in de hele wereld 

en in het bijzonder de vervolging van 

religieuze minderheden in het Oosten; 

benadrukt dat de vrijheid van gedachte, 

geweten, godsdienst of overtuiging een 

fundamenteel mensenrecht is dat nauw 

samenhangt met andere mensenrechten en 

grondvrijheden en het recht om te geloven 

of niet te geloven omvat, evenals de 

vrijheid om een theïstisch, niet-theïstisch 

of atheïstisch geloof te belijden en het recht 

om een geloof naar keuze aan te nemen, te 

wijzigen en ervan afstand te doen of het 
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opnieuw aan te nemen; 

Or. fr 

 

Amendement  320 

Francisco José Millán Mon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. veroordeelt alle geweld en 

discriminatie op grond van godsdienst of 

overtuiging; uit zijn ernstige bezorgdheid 

over de voortdurende meldingen van 

geweld tegen en discriminatie van 

religieuze minderheden in de hele wereld; 

benadrukt dat de vrijheid van gedachte, 

geweten, godsdienst of overtuiging een 

fundamenteel mensenrecht is dat nauw 

samenhangt met andere mensenrechten en 

grondvrijheden en het recht om te geloven 

of niet te geloven omvat, evenals de 

vrijheid om een theïstisch, niet-theïstisch 

of atheïstisch geloof te belijden en het 

recht om een geloof naar keuze aan te 

nemen, te wijzigen en ervan afstand te 

doen of het opnieuw aan te nemen; 

54. veroordeelt alle geweld en 

discriminatie op grond van godsdienst of 

overtuiging; uit zijn ernstige bezorgdheid 

over de voortdurende meldingen van 

geweld tegen en discriminatie van 

religieuze minderheden, met inbegrip van 

christenen, in de hele wereld; benadrukt 

dat de vrijheid van gedachte, geweten, 

godsdienst of overtuiging een 

fundamenteel mensenrecht is dat nauw 

samenhangt met andere mensenrechten en 

grondvrijheden en het recht om te geloven 

of niet te geloven omvat, evenals het recht 

om een geloof te belijden of geen enkel 

geloof te belijden en het recht om een 

geloof naar keuze aan te nemen, te 

wijzigen en ervan afstand te doen of het 

opnieuw aan te nemen; 

Or. en 

 

Amendement  321 

László Tőkés 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. veroordeelt alle geweld en 

discriminatie op grond van godsdienst of 

overtuiging; uit zijn ernstige bezorgdheid 

54. veroordeelt alle geweld en 

discriminatie op grond van godsdienst of 

overtuiging, in overeenstemming met 
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over de voortdurende meldingen van 

geweld tegen en discriminatie van 

religieuze minderheden in de hele wereld; 

benadrukt dat de vrijheid van gedachte, 

geweten, godsdienst of overtuiging een 

fundamenteel mensenrecht is dat nauw 

samenhangt met andere mensenrechten en 

grondvrijheden en het recht om te geloven 

of niet te geloven omvat, evenals de 

vrijheid om een theïstisch, niet-theïstisch 

of atheïstisch geloof te belijden en het recht 

om een geloof naar keuze aan te nemen, te 

wijzigen en ervan afstand te doen of het 

opnieuw aan te nemen; 

artikel 5 van het Verdrag van Lissabon; 

uit zijn ernstige bezorgdheid over de 

voortdurende meldingen van geweld tegen 

en discriminatie van religieuze 

minderheden in de hele wereld; benadrukt 

dat de vrijheid van gedachte, geweten, 

godsdienst of overtuiging een 

fundamenteel mensenrecht is dat nauw 

samenhangt met andere mensenrechten en 

grondvrijheden en het recht om te geloven 

of niet te geloven omvat, evenals de 

vrijheid om een theïstisch, niet-theïstisch 

of atheïstisch geloof te belijden en het recht 

om een geloof naar keuze aan te nemen, te 

wijzigen en ervan afstand te doen of het 

opnieuw aan te nemen ingevolge artikel 18 

van de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens; 

Or. en 

 

Amendement  322 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. veroordeelt alle geweld en 

discriminatie op grond van godsdienst of 

overtuiging; uit zijn ernstige bezorgdheid 

over de voortdurende meldingen van 

geweld tegen en discriminatie van 

religieuze minderheden in de hele wereld; 

benadrukt dat de vrijheid van gedachte, 

geweten, godsdienst of overtuiging een 

fundamenteel mensenrecht is dat nauw 

samenhangt met andere mensenrechten en 

grondvrijheden en het recht om te geloven 

of niet te geloven omvat, evenals de 

vrijheid om een theïstisch, niet-theïstisch 

of atheïstisch geloof te belijden en het 

recht om een geloof naar keuze aan te 

nemen, te wijzigen en ervan afstand te 

54. veroordeelt alle geweld en 

discriminatie op grond van godsdienst of 

overtuiging; uit zijn ernstige bezorgdheid 

over de voortdurende meldingen van 

geweld tegen en discriminatie van 

religieuze minderheden in de hele wereld; 

benadrukt dat de vrijheid van gedachte, 

geweten, godsdienst of overtuiging een 

fundamenteel mensenrecht is dat nauw 

samenhangt met andere mensenrechten en 

grondvrijheden en het recht om al dan niet 

overtuigingen te hebben omvat, evenals 

het recht om van religie of overtuiging te 

veranderen, de vrijheid van 

meningsuiting, vergadering en vereniging 
en het recht van ouders om hun kinderen 

al dan niet volgens hun morele en 
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doen of het opnieuw aan te nemen; religieuze overtuiging op te voeden; 

Or. fr 

 

Amendement  323 

Pablo Iglesias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. veroordeelt alle geweld en 

discriminatie op grond van godsdienst of 

overtuiging; uit zijn ernstige bezorgdheid 

over de voortdurende meldingen van 

geweld tegen en discriminatie van 

religieuze minderheden in de hele wereld; 

benadrukt dat de vrijheid van gedachte, 

geweten, godsdienst of overtuiging een 

fundamenteel mensenrecht is dat nauw 

samenhangt met andere mensenrechten en 

grondvrijheden en het recht om te geloven 

of niet te geloven omvat, evenals de 

vrijheid om een theïstisch, niet-theïstisch 

of atheïstisch geloof te belijden en het recht 

om een geloof naar keuze aan te nemen, te 

wijzigen en ervan afstand te doen of het 

opnieuw aan te nemen; 

54. veroordeelt alle geweld en 

discriminatie op grond van ideologie, 

godsdienst of overtuiging; uit zijn ernstige 

bezorgdheid over de voortdurende 

meldingen van geweld tegen en 

discriminatie van religieuze minderheden 

in de hele wereld; benadrukt dat de vrijheid 

van gedachte, geweten, godsdienst of 

overtuiging een fundamenteel mensenrecht 

is dat nauw samenhangt met andere 

mensenrechten en grondvrijheden en het 

recht om te geloven of niet te geloven 

omvat, evenals de vrijheid om een 

theïstisch, niet-theïstisch of atheïstisch 

geloof te belijden en het recht om een 

geloof naar keuze aan te nemen, te 

wijzigen en ervan afstand te doen of het 

opnieuw aan te nemen; 

Or. es 

 

Amendement  324 

Dennis de Jong, Peter van Dalen, Anne-Marie Mineur, Branislav Škripek 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 53 bis. is bezorgd over het toegenomen 

geweld tegen religieuze of gelovige 

minderheden op vele plaatsen in de 
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wereld; roept op om vluchtelingen te 

beschermen die zijn gedwongen hun 

geboorteplaats te verlaten als gevolg van 

geweld en discriminatie tegen hen omwille 

van hun religie of geloof; is van mening 

dat in overeenstemming met het 

internationaal instrument voor de 

mensenrechten, alle landen religieuze of 

gelovige minderheden moeten 

beschermen tegen elke vorm van 

discriminatie en geweld; moedigt de 

EDEO aan om een horizontaal steunpunt 

op te richten voor kwesties in verband met 

religie of geloof; 

Or. en 

 

Amendement  325 

Charles Tannock 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 54 bis. roept de Europese Unie en haar 

lidstaten op ervoor te zorgen dat religieuze 

minderheden overal ter wereld worden 

gerespecteerd, met name in het Midden-

Oosten waar christenen, zoals 

katholieken, apostolische Armeniërs, 

kopten en jezidi, alsook 

moslimminderheden vervolgd worden 

door ISIS en andere terroristische 

groeperingen; 

Or. en 

 

Amendement  326 

Andrzej Grzyb 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 54 bis. herhaalt zijn grote bezorgdheid 

over de intolerantie, repressie en het 

geweld tegen leden van christelijke 

gemeenschappen, met name in landen in 

Afrika, Azië en het Midden-Oosten; roept 

op om leden van christelijke 

gemeenschappen te beschermen; is 

bezorgd over de uittocht van christenen 

uit diverse landen, vooral in het Midden-

Oosten, in de afgelopen jaren; betuigt zijn 

solidariteit met leden van christelijke 

gemeenschappen die worden vervolgd of 

dreigen te worden uitgeroeid in hun 

thuisland; 

Or. en 

 

Amendement  327 

László Tőkés 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 54 bis. veroordeelt ten stelligste de 

aanvallen tegen christenen in 

verschillende landen over heel de wereld 

en betuigt zijn solidariteit met de families 

van de slachtoffers; is uiterst bezorgd over 

de toenemende repressie, discriminatie, 

intolerantie en gewelddadige aanvallen 

tegen christelijke gemeenschappen, met 

name in Afrika, Azië en het Midden-

Oosten; roept voorts overheden op om alle 

verantwoordelijken voor de rechter te 

brengen; is uiterst bezorgd over de 

huidige situatie van christenen in Noord-

Korea, Somalië, Syrië, Irak, Afghanistan, 

Saoedi-Arabië, Pakistan, Oezbekistan, 

Jemen, Nigeria en vele andere landen, 

waar christenen dreigen te worden 

vermoord, gemarteld, verkracht en 



 

PE544.314v01-00 188/286 AM\1043088NL.doc 

NL 

ontvoerd en hun kerken worden vernield 

of vernietigd; 

Or. en 

 

Amendement  328 

Georgios Epitideios 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 54 bis. Is voorstander van een 

onbelemmerde uiting van politieke en 

ideologische overtuigingen; veroordeelt 

rechtsvervolging naar aanleiding van 

politieke opvattingen; dringt erop aan dat 

onderzoek wordt verricht naar 

aanklachten wegens schendingen van de 

mensenrechten, ook indien deze zijn 

begaan door EU-lidstaten, en met name 

naar aanklachten die politieke rechten als 

onderwerp hebben; veroordeelt vervolging 

van ideeën alsmede het bestaan van 

politieke gevangenen in democratische 

samenlevingen. 

Or. el 

 

Amendement  329 

Kati Piri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 54 quater. uit zijn grote bezorgdheid over 

de situatie van personen die behoren tot 

de minderheid van Rohingya-moslims in 

Birma/Myanmar, omdat hun het 

burgerschap van Myanmar wordt ontzegd 

en zij stelselmatig geconfronteerd worden 
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met mensenrechtenschendingen en 

vervolging; herinnert aan de resolutie van 

het Europees Parlement van 13 juni 2013 

over de situatie van de Rohingya-moslims 

(2013/2669(RSP)); 

Or. en 

 

Amendement  330 

Marietje Schaake 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

55. is verheugd dat tijdens de 

verslagperiode (het jaar 2013) de EU-

richtsnoeren tot bevordering en 

bescherming van de vrijheid van 

godsdienst en overtuiging werden 

goedgekeurd en vraagt de EU-instellingen 

en -lidstaten bijzondere aandacht te 

besteden aan de uitvoering van deze 

richtsnoeren zowel in internationale en 

regionale fora als in bilaterale betrekkingen 

met derde landen; 

55. is verheugd dat tijdens de 

verslagperiode (het jaar 2013) de EU-

richtsnoeren tot bevordering en 

bescherming van de vrijheid van 

godsdienst en overtuiging werden 

goedgekeurd en vraagt de EU-instellingen 

en -lidstaten bijzondere aandacht te 

besteden aan de uitvoering van deze 

richtsnoeren zowel in internationale en 

regionale fora als in bilaterale betrekkingen 

met derde landen, en met name aan de 

kwetsbare situatie van geloofsafvalligen; 

Or. en 

 

Amendement  331 

Dennis de Jong, Peter van Dalen, Anne-Marie Mineur, Branislav Škripek 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

55. is verheugd dat tijdens de 

verslagperiode (het jaar 2013) de EU-

richtsnoeren tot bevordering en 

bescherming van de vrijheid van 

godsdienst en overtuiging werden 

55. is verheugd dat tijdens de 

verslagperiode (het jaar 2013) de EU-

richtsnoeren tot bevordering en 

bescherming van de vrijheid van 

godsdienst en overtuiging werden 
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goedgekeurd en vraagt de EU-instellingen 

en -lidstaten bijzondere aandacht te 

besteden aan de uitvoering van deze 

richtsnoeren zowel in internationale en 

regionale fora als in bilaterale betrekkingen 

met derde landen; 

goedgekeurd en vraagt de EU-instellingen 

en -lidstaten bijzondere aandacht te 

besteden aan de uitvoering van deze 

richtsnoeren zowel in internationale en 

regionale fora als in bilaterale betrekkingen 

met derde landen; looft de nieuwe hoge 

vertegenwoordiger van de EU om haar 

verklaring dat de vrijheid van religie of 

geloof een van de drie voornaamste 

mensenrechten is; moedigt de VV/HV en 

de EDEO aan om een permanente dialoog 

aan te gaan met ngo's, religieuze of 

geloofsgroepen en religieuze leiders; 

Or. en 

 

Amendement  332 

Dennis de Jong, Peter van Dalen, Anne-Marie Mineur, Branislav Škripek 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 55 bis. is ingenomen met de verbintenis 

van de EU om het recht op vrijheid van 

godsdienst of overtuiging te bevorderen op 

internationale en regionale fora zoals de 

VN, de Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (OVSE), de 

Raad van Europa (RvE) en andere 

regionale mechanismen; spoort de EU 

ertoe aan om haar jaarlijkse resolutie 

over de vrijheid van godsdienst of 

overtuiging te blijven indienen bij de 

Algemene Vergadering van de VN en om 

het mandaat van de speciale VN-

rapporteur voor vrijheid van godsdienst 

en overtuiging te steunen; 

Or. en 

 

Amendement  333 

Pier Antonio Panzeri 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

56. is verheugd over de steun van de EU 

aan de VN-resoluties over genderkwesties, 

met name over de bestrijding van geweld 

tegen vrouwen, over de discriminatie van 

vrouwen, over de rol van de vrijheid van 

mening en meningsuiting voor de 

emancipatie van de vrouw, en aan de VN-

verklaringen over het huwelijk op jonge 

leeftijd en het gedwongen huwelijk en over 

vrouwelijke genitale verminking; 

56. is verheugd over de steun van de EU 

aan de VN-resoluties over genderkwesties, 

met name over de bestrijding van geweld 

tegen vrouwen en meisjes, over de 

discriminatie van vrouwen, over de rol van 

de vrijheid van mening en meningsuiting 

voor de emancipatie van de vrouw, en aan 

de VN-verklaringen over het huwelijk op 

jonge leeftijd en het gedwongen huwelijk 

en over vrouwelijke genitale verminking; 

Or. en 

 

Amendement  334 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

56. is verheugd over de steun van de EU 

aan de VN-resoluties over genderkwesties, 

met name over de bestrijding van geweld 

tegen vrouwen, over de discriminatie van 

vrouwen, over de rol van de vrijheid van 

mening en meningsuiting voor de 

emancipatie van de vrouw, en aan de VN-

verklaringen over het huwelijk op jonge 

leeftijd en het gedwongen huwelijk en over 

vrouwelijke genitale verminking; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

Or. fr 

 

Amendement  335 

Andi Cristea 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 56 bis. roept de Raad op om het vraagstuk 

van "gendergebaseerde" abortus op te 

nemen in de EU-richtsnoeren inzake 

geweld tegen vrouwen en meisjes; roept 

de Commissie en de Raad op om 

indicatoren en methoden voor het 

verzamelen van gegevens over dit 

fenomeen uit te werken en spoort de 

EDEO aan om deze kwestie op te nemen 

in de ontwikkeling en tenuitvoerlegging 

van de landenstrategieën inzake 

mensenrechten; 

Or. en 

 

Amendement  336 

Andrzej Grzyb 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 57 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

57. verzoekt de EU actief deel te nemen 

aan de 59e zitting van de VN-Commissie 

voor de Status van de Vrouw en zich te 

blijven verzetten tegen elke poging om de 

verklaring van Peking en het bijbehorende 

actieprogramma te ondermijnen, met 

betrekking tot onder meer toegang tot 

onderwijs en gezondheidszorg als 

fundamentele mensenrechten en seksuele 

en reproductieve rechten; 

57. verzoekt de EU actief deel te nemen 

aan de 59e zitting van de VN-Commissie 

voor de Status van de Vrouw en zich te 

blijven verzetten tegen elke poging om de 

verklaring van Peking en het bijbehorende 

actieprogramma te ondermijnen, met 

betrekking tot onder meer toegang tot 

onderwijs en gezondheidszorg als 

fundamentele mensenrechten; 

Or. en 

 

Amendement  337 

Hans-Olaf Henkel 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 57 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

57. verzoekt de EU actief deel te nemen 

aan de 59e zitting van de VN-Commissie 

voor de Status van de Vrouw en zich te 

blijven verzetten tegen elke poging om de 

verklaring van Peking en het bijbehorende 

actieprogramma te ondermijnen, met 

betrekking tot onder meer toegang tot 

onderwijs en gezondheidszorg als 

fundamentele mensenrechten en seksuele 

en reproductieve rechten; 

57. verzoekt de EU actief deel te nemen 

aan de 59e zitting van de VN-Commissie 

voor de Status van de Vrouw en zich te 

blijven verzetten tegen elke poging om de 

verklaring van Peking en het bijbehorende 

actieprogramma te ondermijnen, met 

betrekking tot onder meer toegang tot 

onderwijs en gezondheidszorg als 

fundamentele mensenrechten; 

Or. en 

 

Amendement  338 

Francisco José Millán Mon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 57 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

57. verzoekt de EU actief deel te nemen 

aan de 59e zitting van de VN-Commissie 

voor de Status van de Vrouw en zich te 

blijven verzetten tegen elke poging om de 

verklaring van Peking en het bijbehorende 

actieprogramma te ondermijnen, met 

betrekking tot onder meer toegang tot 

onderwijs en gezondheidszorg als 

fundamentele mensenrechten en seksuele 

en reproductieve rechten; 

57. verzoekt de EU actief deel te nemen 

aan de 59e zitting van de VN-Commissie 

voor de Status van de Vrouw en zich te 

blijven verzetten tegen elke poging om de 

verklaring van Peking en het bijbehorende 

actieprogramma te ondermijnen, met 

betrekking tot onder meer toegang tot 

onderwijs en gezondheidszorg als 

fundamentele mensenrechten; 

Or. en 

 

Amendement  339 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 57 
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Ontwerpresolutie Amendement 

57. verzoekt de EU actief deel te nemen 

aan de 59e zitting van de VN-Commissie 

voor de Status van de Vrouw en zich te 

blijven verzetten tegen elke poging om de 

verklaring van Peking en het 

bijbehorende actieprogramma te 

ondermijnen, met betrekking tot onder 

meer toegang tot onderwijs en 

gezondheidszorg als fundamentele 

mensenrechten en seksuele en 

reproductieve rechten; 

57. verzoekt de EU actief deel te nemen 

aan de 59e zitting van de VN-Commissie 

voor de Status van de Vrouw en steun te 

verlenen aan onder meer toegang tot 

onderwijs en gezondheidszorg als 

fundamentele mensenrechten; 

Or. fr 

 

Amendement  340 

Miroslav Mikolášik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 57 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

57. verzoekt de EU actief deel te nemen 

aan de 59e zitting van de VN-Commissie 

voor de Status van de Vrouw en zich te 

blijven verzetten tegen elke poging om de 

verklaring van Peking en het bijbehorende 

actieprogramma te ondermijnen, met 

betrekking tot onder meer toegang tot 

onderwijs en gezondheidszorg als 

fundamentele mensenrechten en seksuele 

en reproductieve rechten; 

57. verzoekt de EU actief deel te nemen 

aan de 59e zitting van de VN-Commissie 

voor de Status van de Vrouw en zich te 

blijven verzetten tegen elke poging om de 

verklaring van Peking en het bijbehorende 

actieprogramma te ondermijnen, met 

betrekking tot onder meer toegang tot 

onderwijs en gezondheidszorg als 

fundamentele mensenrechten en seksuele 

en reproductieve rechten; abortus mag niet 

worden gestimuleerd als een vorm van 

gezinsplanning; 

Or. en 

 

Amendement  341 

Miroslav Mikolášik 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 57 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

57. verzoekt de EU actief deel te nemen 

aan de 59e zitting van de VN-Commissie 

voor de Status van de Vrouw en zich te 

blijven verzetten tegen elke poging om de 

verklaring van Peking en het bijbehorende 

actieprogramma te ondermijnen, met 

betrekking tot onder meer toegang tot 

onderwijs en gezondheidszorg als 

fundamentele mensenrechten en seksuele 

en reproductieve rechten; 

57. verzoekt de EU actief deel te nemen 

aan de 59e zitting van de VN-Commissie 

voor de Status van de Vrouw en zich te 

blijven verzetten tegen elke poging om de 

verklaring van Peking en het bijbehorende 

actieprogramma te ondermijnen, met 

betrekking tot onder meer toegang tot 

onderwijs en gezondheidszorg als 

fundamentele mensenrechten en seksuele 

en reproductieve rechten; abortus mag niet 

worden gestimuleerd als een seksueel en 

reproductief recht; 

Or. en 

 

Amendement  342 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 58 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

58. veroordeelt opnieuw elke vorm van 

misbruik van en geweld tegen vrouwen, 

inzonderheid het gebruik van seksueel 

geweld als oorlogswapen en huiselijk 

geweld; vraagt dan ook aan alle leden van 

de Raad van Europa het Verdrag inzake het 

voorkomen en bestrijden van geweld tegen 

vrouwen en huiselijk geweld te 

ondertekenen en te ratificeren; vraagt de 

EU zelf tot het verdrag toe te treden om te 

zorgen voor samenhang tussen de interne 

en externe maatregelen van de EU op het 

vlak van geweld tegen vrouwen; 

58. veroordeelt opnieuw elke vorm van 

misbruik van en geweld tegen vrouwen en 

meisjes, inzonderheid het gebruik van 

seksueel geweld als oorlogswapen en 

huiselijk geweld; vraagt dan ook aan alle 

leden van de Raad van Europa het Verdrag 

inzake het voorkomen en bestrijden van 

geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld 

te ondertekenen en te ratificeren; vraagt de 

EU zelf tot het verdrag toe te treden om te 

zorgen voor samenhang tussen de interne 

en externe maatregelen van de EU op het 

vlak van geweld tegen vrouwen en 

meisjes; 

Or. en 
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Amendement  343 

Pablo Iglesias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 58 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

58. veroordeelt opnieuw elke vorm van 

misbruik van en geweld tegen vrouwen, 

inzonderheid het gebruik van seksueel 

geweld als oorlogswapen en huiselijk 

geweld; vraagt dan ook aan alle leden van 

de Raad van Europa het Verdrag inzake het 

voorkomen en bestrijden van geweld tegen 

vrouwen en huiselijk geweld te 

ondertekenen en te ratificeren; vraagt de 

EU zelf tot het verdrag toe te treden om te 

zorgen voor samenhang tussen de interne 

en externe maatregelen van de EU op het 

vlak van geweld tegen vrouwen; 

58. veroordeelt opnieuw elke vorm van 

misbruik van en geweld tegen vrouwen; 

vraagt dan ook aan alle leden van de Raad 

van Europa het Verdrag inzake het 

voorkomen en bestrijden van geweld tegen 

vrouwen en huiselijk geweld te 

ondertekenen en te ratificeren; vraagt de 

EU zelf tot het verdrag toe te treden om te 

zorgen voor samenhang tussen de interne 

en externe maatregelen van de EU op het 

vlak van geweld tegen vrouwen; 

Or. es 

 

Amendement  344 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 58 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

58. veroordeelt opnieuw elke vorm van 

misbruik van en geweld tegen vrouwen, 

inzonderheid het gebruik van seksueel 

geweld als oorlogswapen en huiselijk 

geweld; vraagt dan ook aan alle leden van 

de Raad van Europa het Verdrag inzake 

het voorkomen en bestrijden van geweld 

tegen vrouwen en huiselijk geweld te 

ondertekenen en te ratificeren; vraagt de 

EU zelf tot het verdrag toe te treden om te 

zorgen voor samenhang tussen de interne 

en externe maatregelen van de EU op het 

vlak van geweld tegen vrouwen; 

58. veroordeelt opnieuw elke vorm van 

misbruik van en geweld tegen vrouwen en 

mannen, inzonderheid het gebruik van 

seksueel geweld als oorlogswapen en 

huiselijk geweld; vraagt de EU de 

Europese wetgeving af te stemmen op die 

van de lidstaten om te zorgen voor 

samenhang tussen de interne en externe 

maatregelen van de EU op het vlak van 

geweld tegen vrouwen en mannen; 
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Or. fr 

 

Amendement  345 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 58 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 58 bis. is van mening dat het geweld tegen 

vrouwen ook psychologisch is, in de zin 

van op dominantie gebaseerde 

verhoudingen in de samenleving en de 

verspreiding van vernederende beelden 

van vrouwen; benadrukt dat de rol van de 

Commissie en de lidstaten op dit gebied, 

zowel binnen als buiten de Europese 

Unie, zich niet mag beperken tot de 

bestrijding van geweld tegen vrouwen in 

al zijn vormen, zijnde fysiek, 

psychologisch, sociaal of economisch, 

maar dat prioriteit moet worden gegeven 

aan de genderneutrale opvoeding van 

jongens en meisjes vanaf hun prilste 

jeugd, en ook aan de strijd tegen 

genderstereotypen; 

Or. fr 

 

Amendement  346 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 59 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

59. veroordeelt ten stelligste het gebruik 

van seksueel geweld tegen vrouwen als 

oorlogstactiek, waaronder misdrijven als 

massale verkrachting, seksuele slavernij, 

gedwongen prostitutie, genderspecifieke 

misdrijven zoals genitale verminking, 

59. veroordeelt ten stelligste het gebruik 

van seksueel geweld tegen vrouwen als 

oorlogstactiek, waaronder misdrijven als 

massale verkrachting, seksuele slavernij, 

gedwongen prostitutie, genderspecifieke 

misdrijven zoals genitale verminking, 
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mensenhandel, vroegtijdige en gedwongen 

huwelijken, eremoord en alle andere 

vormen van seksueel geweld van 

vergelijkbare ernst; blijft in dit verband 

uiterst bezorgd over de situatie in het 

gebied van de Grote Meren in Afrika; geeft 

uiting aan zijn steun aan de 

werkzaamheden van UN Women, van de 

speciale VN-rapporteur inzake geweld 

tegen vrouwen en de oorzaken en gevolgen 

daarvan, alsmede van de speciale VN-

rapporteur inzake conflictgerelateerd 

seksueel geweld; 

mensenhandel, sekstoerisme, vroegtijdige 

en gedwongen huwelijken, eremoord en 

alle andere vormen van seksueel geweld 

van vergelijkbare ernst; blijft in dit verband 

uiterst bezorgd over de situatie in het 

gebied van de Grote Meren in Afrika; geeft 

uiting aan zijn steun aan de 

werkzaamheden van UN Women, van de 

speciale VN-rapporteur inzake geweld 

tegen vrouwen en de oorzaken en gevolgen 

daarvan, alsmede van de speciale VN-

rapporteur inzake conflictgerelateerd 

seksueel geweld; 

Or. fr 

 

Amendement  347 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 59 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

59. veroordeelt ten stelligste het gebruik 

van seksueel geweld tegen vrouwen als 

oorlogstactiek, waaronder misdrijven als 

massale verkrachting, seksuele slavernij, 

gedwongen prostitutie, genderspecifieke 

misdrijven zoals genitale verminking, 

mensenhandel, vroegtijdige en gedwongen 

huwelijken, eremoord en alle andere 

vormen van seksueel geweld van 

vergelijkbare ernst; blijft in dit verband 

uiterst bezorgd over de situatie in het 

gebied van de Grote Meren in Afrika; geeft 

uiting aan zijn steun aan de 

werkzaamheden van UN Women, van de 

speciale VN-rapporteur inzake geweld 

tegen vrouwen en de oorzaken en gevolgen 

daarvan, alsmede van de speciale VN-

rapporteur inzake conflictgerelateerd 

seksueel geweld; 

59. veroordeelt ten stelligste het gebruik 

van seksueel geweld tegen vrouwen en 

meisjes als oorlogstactiek, waaronder 

misdrijven als massale verkrachting, 

seksuele slavernij, gedwongen prostitutie, 

genderspecifieke misdrijven zoals genitale 

verminking, mensenhandel, vroegtijdige en 

gedwongen huwelijken, eremoord en alle 

andere vormen van seksueel geweld van 

vergelijkbare ernst; blijft in dit verband 

uiterst bezorgd over bijvoorbeeld de 

situatie in het gebied van de Grote Meren 

in Afrika en Syrië; geeft uiting aan zijn 

steun aan de werkzaamheden van UN 

Women, van de speciale VN-rapporteur 

inzake geweld tegen vrouwen en de 

oorzaken en gevolgen daarvan, alsmede 

van de speciale VN-rapporteur inzake 

conflictgerelateerd seksueel geweld; 

Or. en 
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Amendement  348 

Kinga Gál 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 59 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

59. veroordeelt ten stelligste het gebruik 

van seksueel geweld tegen vrouwen als 

oorlogstactiek, waaronder misdrijven als 

massale verkrachting, seksuele slavernij, 

gedwongen prostitutie, genderspecifieke 

misdrijven zoals genitale verminking, 

mensenhandel, vroegtijdige en gedwongen 

huwelijken, eremoord en alle andere 

vormen van seksueel geweld van 

vergelijkbare ernst; blijft in dit verband 

uiterst bezorgd over de situatie in het 

gebied van de Grote Meren in Afrika; geeft 

uiting aan zijn steun aan de 

werkzaamheden van UN Women, van de 

speciale VN-rapporteur inzake geweld 

tegen vrouwen en de oorzaken en gevolgen 

daarvan, alsmede van de speciale VN-

rapporteur inzake conflictgerelateerd 

seksueel geweld; 

59. veroordeelt ten stelligste het gebruik 

van seksueel geweld tegen vrouwen als 

oorlogstactiek, waaronder misdrijven als 

massale verkrachting, seksuele slavernij, 

gedwongen prostitutie, genderspecifieke 

misdrijven zoals genitale verminking, 

mensenhandel, vroegtijdige en gedwongen 

huwelijken, eremoord en alle andere 

vormen van seksueel geweld van 

vergelijkbare ernst; blijft in dit verband 

uiterst bezorgd over de situatie in het 

gebied van de Grote Meren in Afrika; geeft 

uiting aan zijn steun aan de 

werkzaamheden van UN Women, van de 

speciale VN-rapporteur inzake geweld 

tegen vrouwen en de oorzaken en gevolgen 

daarvan, alsmede van de speciale VN-

rapporteur inzake conflictgerelateerd 

seksueel geweld; is verheugd dat de 

Sacharov-prijs in 2014 is toegekend aan 

dr. Denis Mukwege voor zijn opmerkelijke 

strijd voor de bescherming van meisjes en 

vrouwen die slachtoffer zijn geweest van 

seksueel geweld tijdens gewapende 

conflicten; 

Or. en 

 

Amendement  349 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 59 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 59 bis. trekt aan de alarmbel wat betreft 

de situatie van vrouwen die te maken 

krijgen met een gedwongen huwelijk, de 

besnijdenis van hun dochters, de 

bedreiging met eergerelateerde 

misdrijven, mensenhandel of ander 

geweld en er niet in slagen op het 

grondgebied van de EU asielrecht te 

verkrijgen en met uitzetting bedreigd 

worden; roept de EU en de lidstaten op 

om bescherming te verlenen aan vrouwen 

die het slachtoffer zijn geworden van 

geweld; 

Or. fr 

 

Amendement  350 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 61 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

61. herinnert aan de toezegging van de EU 

om mensenrechten en genderaspecten te 

integreren in GVDB-missies, 

overeenkomstig de op dit punt cruciale 

resoluties°1325 en 1820 van de VN-

Veiligheidsraad betreffende vrouwen, 

vrede en veiligheid; herhaalt in dit verband 

zijn verzoek aan de EU en de lidstaten om 

in het proces van de totstandbrenging van 

duurzame verzoening de systematische 

deelname van vrouwen als een essentieel 

onderdeel van een vredesproces te 

ondersteunen en om te erkennen dat er 

genderperspectieven moeten worden 

aangebracht in conflictpreventie, 

vredeshandhaving, humanitaire 

hulpverlening en wederopbouw na 

conflicten; 

61. herinnert aan de toezegging van de EU 

om mensenrechten en genderaspecten te 

integreren in GVDB-missies, 

overeenkomstig de op dit punt cruciale 

resoluties°1325 en 1820 van de VN-

Veiligheidsraad betreffende vrouwen, 

vrede en veiligheid; herhaalt in dit verband 

zijn verzoek aan de EU en de lidstaten om 

in het proces van de totstandbrenging van 

duurzame verzoening de systematische 

deelname van vrouwen als een essentieel 

onderdeel van een vredesproces te 

ondersteunen en om te erkennen dat er 

genderperspectieven moeten worden 

aangebracht in conflictpreventie, 

vredeshandhaving, humanitaire 

hulpverlening, wederopbouw na conflicten 

en het democratische overgangsproces; 
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Or. en 

 

Amendement  351 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 61 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 61 bis. is uiterst bezorgd dat overheden de 

ogen sluiten voor gevallen van 

onmenselijk seksueel misbruik van 

vrouwen in een tijd waarin een op de drie 

vrouwen wereldwijd gedurende hun leven 

slachtoffer wordt van geweld; spoort de 

EDEO aan om verder goede praktijken in 

te voeren voor de bestrijding van 

verkrachting van en seksueel geweld 

tegen vrouwen in derde landen teneinde 

de oorzaken die aan dit probleem ten 

grondslag liggen, aan te pakken; 

Or. en 

 

Amendement  352 

Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 61 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 61 bis. beschouwt de 

ondervertegenwoordiging van vrouwen in 

het politieke besluitvormingsproces als 

een kwestie van mensenrechten en 

democratie, die aantoont dat overheden 

zichzelf volledig kunnen wijden aan 

processen voor capaciteitsopbouw en -

behoud; roept op om gendergelijkheid in 

de wetgeving te verankeren; 

Or. en 
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Amendement  353 

Louis Michel, Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 63 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 63 bis. spoort Europol aan om meer 

strategische en operationele 

partnerschappen met derde landen te 

ontwikkelen om corruptie en 

georganiseerde misdaad efficiënter te 

bestrijden; 

Or. fr 

 

Amendement  354 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 64 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

64. vraagt de Commissie innovatieve 

financiële mechanismen te ontwikkelen 

om fiscale hervormingen door te voeren 

en de strijd tegen corruptie, illegale 

geldstromen en belastingontduiking te 

versterken; spoort in dit verband aan 

publiek-private partnerschappen en het 

combineren van subsidies en leningen in 

overweging te nemen en landen te helpen 

ontwikkelen om hun nationale 

hulpbronnen beter te benutten; vraagt een 

internationale belasting op financiële 

transacties, die als aanvullende 

financieringsbron voor ontwikkeling kan 

dienen, en herinnert de EU-lidstaten 

eraan dat zij reeds zijn overeengekomen 

op nationaal niveau een heffing op 

financiële transacties in te voeren en een 

deel van de inkomsten te besteden aan de 

Schrappen 
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financiering van mondiale collectieve 

goederen, waaronder ontwikkeling; 

Or. en 

 

Amendement  355 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 64 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

64. vraagt de Commissie innovatieve 

financiële mechanismen te ontwikkelen om 

fiscale hervormingen door te voeren en de 

strijd tegen corruptie, illegale geldstromen 

en belastingontduiking te versterken; 

spoort in dit verband aan publiek-private 

partnerschappen en het combineren van 

subsidies en leningen in overweging te 

nemen en landen te helpen ontwikkelen om 

hun nationale hulpbronnen beter te 

benutten; vraagt een internationale 

belasting op financiële transacties, die als 

aanvullende financieringsbron voor 

ontwikkeling kan dienen, en herinnert de 

EU-lidstaten eraan dat zij reeds zijn 

overeengekomen op nationaal niveau een 

heffing op financiële transacties in te 

voeren en een deel van de inkomsten te 

besteden aan de financiering van mondiale 

collectieve goederen, waaronder 

ontwikkeling; 

64. vraagt de Commissie innovatieve 

financiële mechanismen te ontwikkelen om 

fiscale hervormingen door te voeren en de 

strijd tegen corruptie, illegale geldstromen 

en belastingontduiking te versterken; 

spoort in dit verband aan het combineren 

van subsidies en leningen in overweging te 

nemen en landen te helpen ontwikkelen om 

hun nationale hulpbronnen beter te 

benutten; benadrukt dat een effectieve 

corruptiebestrijding van groot belang is 

en als voorwaarde moet dienen voor het 

sluiten van overeenkomsten tussen de EU 

en derde landen; vraagt een internationale 

belasting op financiële transacties, die als 

aanvullende financieringsbron voor 

ontwikkeling kan dienen, en herinnert de 

EU-lidstaten eraan dat zij reeds zijn 

overeengekomen op nationaal niveau een 

heffing op financiële transacties in te 

voeren en een deel van de inkomsten te 

besteden aan de financiering van mondiale 

collectieve goederen, waaronder 

ontwikkeling; 

Or. fr 

 

Amendement  356 

Javier Couso Permuy 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 64 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

64. vraagt de Commissie innovatieve 

financiële mechanismen te ontwikkelen om 

fiscale hervormingen door te voeren en de 

strijd tegen corruptie, illegale geldstromen 

en belastingontduiking te versterken; 

spoort in dit verband aan publiek-private 

partnerschappen en het combineren van 

subsidies en leningen in overweging te 

nemen en landen te helpen ontwikkelen om 

hun nationale hulpbronnen beter te 

benutten; vraagt een internationale 

belasting op financiële transacties, die als 

aanvullende financieringsbron voor 

ontwikkeling kan dienen, en herinnert de 

EU-lidstaten eraan dat zij reeds zijn 

overeengekomen op nationaal niveau een 

heffing op financiële transacties in te 

voeren en een deel van de inkomsten te 

besteden aan de financiering van mondiale 

collectieve goederen, waaronder 

ontwikkeling; 

64. vraagt de Commissie innovatieve 

financiële mechanismen te ontwikkelen om 

fiscale hervormingen door te voeren en de 

strijd tegen corruptie, illegale geldstromen 

en belastingontduiking te versterken; 

spoort in dit verband het combineren van 

subsidies en leningen in overweging te 

nemen en landen te helpen ontwikkelen om 

hun nationale hulpbronnen beter te 

benutten; vraagt een internationale 

belasting op financiële transacties, die als 

aanvullende financieringsbron voor 

ontwikkeling kan dienen, en herinnert de 

EU-lidstaten eraan dat zij reeds zijn 

overeengekomen op nationaal niveau een 

heffing op financiële transacties in te 

voeren en een deel van de inkomsten te 

besteden aan de financiering van mondiale 

collectieve goederen, waaronder 

ontwikkeling; 

Or. es 

 

Amendement  357 

Therese Comodini Cachia 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 64 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

64. vraagt de Commissie innovatieve 

financiële mechanismen te ontwikkelen om 

fiscale hervormingen door te voeren en de 

strijd tegen corruptie, illegale geldstromen 

en belastingontduiking te versterken; 

spoort in dit verband aan publiek-private 

partnerschappen en het combineren van 

subsidies en leningen in overweging te 

nemen en landen te helpen ontwikkelen om 

64. vraagt de Commissie innovatieve 

financiële mechanismen te ontwikkelen om 

fiscale hervormingen door te voeren en de 

strijd tegen corruptie, illegale geldstromen 

en belastingontduiking te versterken; 

spoort in dit verband aan publiek-private 

partnerschappen en het combineren van 

subsidies en leningen in overweging te 

nemen en landen te helpen ontwikkelen om 



 

AM\1043088NL.doc 205/286 PE544.314v01-00 

 NL 

hun nationale hulpbronnen beter te 

benutten; vraagt een internationale 

belasting op financiële transacties, die als 

aanvullende financieringsbron voor 

ontwikkeling kan dienen, en herinnert de 

EU-lidstaten eraan dat zij reeds zijn 

overeengekomen op nationaal niveau een 

heffing op financiële transacties in te 

voeren en een deel van de inkomsten te 

besteden aan de financiering van 

mondiale collectieve goederen, waaronder 

ontwikkeling; 

hun nationale hulpbronnen beter te 

benutten; 

Or. en 

 

Amendement  358 

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 64 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

64. vraagt de Commissie innovatieve 

financiële mechanismen te ontwikkelen om 

fiscale hervormingen door te voeren en de 

strijd tegen corruptie, illegale geldstromen 

en belastingontduiking te versterken; 

spoort in dit verband aan publiek-private 

partnerschappen en het combineren van 

subsidies en leningen in overweging te 

nemen en landen te helpen ontwikkelen om 

hun nationale hulpbronnen beter te 

benutten; vraagt een internationale 

belasting op financiële transacties, die als 

aanvullende financieringsbron voor 

ontwikkeling kan dienen, en herinnert de 

EU-lidstaten eraan dat zij reeds zijn 

overeengekomen op nationaal niveau een 

heffing op financiële transacties in te 

voeren en een deel van de inkomsten te 

besteden aan de financiering van mondiale 

collectieve goederen, waaronder 

ontwikkeling; 

64. vraagt de Commissie innovatieve 

financiële mechanismen te ontwikkelen om 

fiscale hervormingen door te voeren en de 

strijd tegen corruptie, illegale geldstromen 

en belastingontduiking te versterken; 

spoort in dit verband aan publiek-private 

partnerschappen en het combineren van 

subsidies en leningen in overweging te 

nemen en landen te helpen ontwikkelen om 

hun nationale hulpbronnen beter te 

benutten; wijst op een internationale 

belasting op financiële transacties, die als 

aanvullende financieringsbron voor 

ontwikkeling kan dienen, en herinnert de 

EU-lidstaten eraan dat zij reeds zijn 

overeengekomen op nationaal niveau een 

heffing op financiële transacties in te 

voeren en een deel van de inkomsten te 

besteden aan de financiering van mondiale 

collectieve goederen, waaronder 

ontwikkeling; 

Or. en 
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Amendement  359 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 Mensenhandel 

Or. en 

 

Amendement  360 

Barbara Lochbihler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 65 bis. roept de EU op om een prioriteit te 

maken van de strijd tegen mensenhandel 

in zowel haar intern als extern beleid en 

met name de aandacht te vestigen op de 

bescherming van slachtoffers; herhaalt de 

noodzaak voor alle lidstaten om EU-

Richtlijn 2011/36/EU en de strategie voor 

de uitroeiing van mensenhandel 2012-

2016 ten uitvoer te leggen;  

Or. en 

 

Amendement  361 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 21 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 Discriminatie op grond van kaste 



 

AM\1043088NL.doc 207/286 PE544.314v01-00 

 NL 

Or. en 

 

Amendement  362 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 65 ter. veroordeelt de aanhoudende 

mensenrechtenschendingen tegenover 

personen die het slachtoffer zijn van de 

kastenhiërarchie en van discriminatie op 

grond van kaste, zoals de weigering van 

gelijkheid en van toegang tot justitie en 

werk, permanente segregatie en op kaste 

gebaseerde belemmeringen betreffende de 

uitoefening van fundamentele 

mensenrechten en betreffende 

ontwikkeling; roept de EU op om beleid 

aan te nemen teneinde actie te 

ondernemen om discriminatie op grond 

van kaste uit te roeien en 

beleidsdoelstellingen inzake discriminatie 

op grond van kaste op te nemen in het 

nieuwe actieplan van de EU voor 

mensenrechten en democratie; 

Or. en 

 

Amendement  363 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 66 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

66. wijst erop dat in 78 landen 

homoseksualiteit nog steeds strafbaar is, 

met inbegrip van zeven landen waar 

hiervoor de doodstraf geldt; veroordeelt 

ten stelligste de recente toename van 

Schrappen 
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discriminerende wetgeving en praktijken 

en gewelddaden tegen personen op basis 

van hun seksuele geaardheid en 

genderidentiteit in de wereld en meer 

bepaald in Nigeria en Oeganda; spoort 

aan nauw toezicht uit te oefenen op de 

situatie in Nigeria, Oeganda, India en 

Rusland, waar nieuwe wetten of recente 

juridische ontwikkelingen een serieuze 

bedreiging vormen voor de vrijheid van 

seksuele minderheden; spreekt nogmaals 

zijn steun uit voor de voortdurende 

werkzaamheden van de hoge commissaris 

voor de mensenrechten ter bestrijding van 

deze discriminerende wetten en 

praktijken, en voor de werkzaamheden 

van de VN op dit gebied in het algemeen; 

Or. fr 

 

Amendement  364 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 66 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

66. wijst erop dat in 78 landen 

homoseksualiteit nog steeds strafbaar is, 

met inbegrip van zeven landen waar 

hiervoor de doodstraf geldt; veroordeelt ten 

stelligste de recente toename van 

discriminerende wetgeving en praktijken 

en gewelddaden tegen personen op basis 

van hun seksuele geaardheid en 

genderidentiteit in de wereld en meer 

bepaald in Nigeria en Oeganda; spoort 

aan nauw toezicht uit te oefenen op de 

situatie in Nigeria, Oeganda, India en 

Rusland, waar nieuwe wetten of recente 

juridische ontwikkelingen een serieuze 

bedreiging vormen voor de vrijheid van 

seksuele minderheden; spreekt nogmaals 

zijn steun uit voor de voortdurende 

werkzaamheden van de hoge commissaris 

66. betreurt dat in 78 landen 

homoseksualiteit nog steeds strafbaar is, 

met inbegrip van zeven landen waar 

hiervoor de doodstraf geldt; veroordeelt ten 

stelligste de recente toename van 

discriminerende wetgeving en is van 

mening dat praktijken en gewelddaden 

tegen personen op basis van hun seksuele 

geaardheid en genderidentiteit niet 

onbestraft mogen blijven; spoort aan nauw 

toezicht uit te oefenen op de situatie in 

Nigeria, Oeganda, India en Rusland, waar 

nieuwe wetten of recente juridische 

ontwikkelingen een serieuze bedreiging 

vormen voor de vrijheid van seksuele 

minderheden; spreekt nogmaals zijn steun 

uit voor de voortdurende werkzaamheden 

van de hoge commissaris voor de 
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voor de mensenrechten ter bestrijding van 

deze discriminerende wetten en praktijken, 

en voor de werkzaamheden van de VN op 

dit gebied in het algemeen; 

mensenrechten ter bestrijding van deze 

discriminerende wetten en praktijken, en 

voor de werkzaamheden van de VN op dit 

gebied in het algemeen; 

Or. en 

 

Amendement  365 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 66 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

66. wijst erop dat in 78 landen 

homoseksualiteit nog steeds strafbaar is, 

met inbegrip van zeven landen waar 

hiervoor de doodstraf geldt; veroordeelt ten 

stelligste de recente toename van 

discriminerende wetgeving en praktijken 

en gewelddaden tegen personen op basis 

van hun seksuele geaardheid en 

genderidentiteit in de wereld en meer 

bepaald in Nigeria en Oeganda; spoort aan 

nauw toezicht uit te oefenen op de situatie 

in Nigeria, Oeganda, India en Rusland, 

waar nieuwe wetten of recente juridische 

ontwikkelingen een serieuze bedreiging 

vormen voor de vrijheid van seksuele 

minderheden; spreekt nogmaals zijn steun 

uit voor de voortdurende werkzaamheden 

van de hoge commissaris voor de 

mensenrechten ter bestrijding van deze 

discriminerende wetten en praktijken, en 

voor de werkzaamheden van de VN op dit 

gebied in het algemeen; 

66. wijst erop dat in 78 landen 

homoseksualiteit nog steeds strafbaar is, 

met inbegrip van tien landen waar hiervoor 

de doodstraf geldt (Saudi-Arabië, Nigeria, 

Mauritanië, Noord-Sudan, Sierra Leone, 

Jemen, Afghanistan, Iran, Maldiven en 

Brunei); veroordeelt ten stelligste de 

recente toename van discriminerende 

wetgeving en praktijken en gewelddaden 

tegen personen op basis van hun seksuele 

geaardheid en genderidentiteit in de wereld 

en meer bepaald in Nigeria, Oeganda en 

Malawi; spoort aan nauw toezicht uit te 

oefenen op de situatie in landen waar 

nieuwe wetten of recente juridische 

ontwikkelingen een serieuze bedreiging 

vormen voor de vrijheid van seksuele 

minderheden; spreekt nogmaals zijn steun 

uit voor de voortdurende werkzaamheden 

van de hoge commissaris voor de 

mensenrechten ter bestrijding van deze 

discriminerende wetten en praktijken, en 

voor de werkzaamheden van de VN op dit 

gebied in het algemeen; 

Or. es 

 

Amendement  366 

Isabella Adinolfi, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Tanja Fajon 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 66 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

66. wijst erop dat in 78 landen 

homoseksualiteit nog steeds strafbaar is, 

met inbegrip van zeven landen waar 

hiervoor de doodstraf geldt; veroordeelt ten 

stelligste de recente toename van 

discriminerende wetgeving en praktijken 

en gewelddaden tegen personen op basis 

van hun seksuele geaardheid en 

genderidentiteit in de wereld en meer 

bepaald in Nigeria en Oeganda; spoort aan 

nauw toezicht uit te oefenen op de situatie 

in Nigeria, Oeganda, India en Rusland, 

waar nieuwe wetten of recente juridische 

ontwikkelingen een serieuze bedreiging 

vormen voor de vrijheid van seksuele 

minderheden; spreekt nogmaals zijn steun 

uit voor de voortdurende werkzaamheden 

van de hoge commissaris voor de 

mensenrechten ter bestrijding van deze 

discriminerende wetten en praktijken, en 

voor de werkzaamheden van de VN op dit 

gebied in het algemeen; 

66. wijst erop dat in 78 landen 

homoseksualiteit nog steeds strafbaar is, 

met inbegrip van zeven landen waar 

hiervoor de doodstraf geldt en dat in 

twintig landen de transgenderidentiteit 

nog steeds strafbaar is; veroordeelt ten 

stelligste de recente toename van 

discriminerende wetgeving en praktijken 

en gewelddaden tegen personen op basis 

van hun seksuele geaardheid en 

genderidentiteit in de wereld en meer 

bepaald in Nigeria en Oeganda; spoort aan 

nauw toezicht uit te oefenen op de situatie 

in Nigeria, Oeganda, India en Rusland, 

waar nieuwe wetten of recente juridische 

ontwikkelingen een serieuze bedreiging 

vormen voor de vrijheid van seksuele 

minderheden; spreekt nogmaals zijn steun 

uit voor de voortdurende werkzaamheden 

van de hoge commissaris voor de 

mensenrechten ter bestrijding van deze 

discriminerende wetten en praktijken, en 

voor de werkzaamheden van de VN op dit 

gebied in het algemeen; 

Or. en 

 

Amendement  367 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 66 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 66 bis. is het er mee eens dat de EDEO 

een prioriteit moet maken van zijn 

activiteiten op dit gebied en met name de 

nadruk moet leggen op gevallen waarin 

LGBTI's de doodstraf krijgen en/of 



 

AM\1043088NL.doc 211/286 PE544.314v01-00 

 NL 

gefolterd of mishandeld worden, door 

deze praktijken te veroordelen in 

overeenstemming met de richtsnoeren van 

de EU inzake de doodstraf en de 

richtsnoeren van de EU inzake foltering 

en andere wrede, onmenselijke of 

onterende behandeling of bestraffing; 

Or. en 

 

Amendement  368 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 67 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

67. is verheugd over de aanneming door 

de Raad van de richtsnoeren voor de 

bevordering en de bescherming van het 

genot van alle mensenrechten door 

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 

transgenders en interseksuelen (LGBTI); 

roept de EDEO en de Commissie op de 

kwestie van LGBTI-rechten ter sprake te 

brengen tijdens politieke en 

mensenrechtendialogen met derde landen 

en in multilaterale fora; benadrukt hoe 

belangrijk het is dat de Commissie en de 

EDEO de kwestie van LGBTI-rechten ter 

sprake blijven brengen tijdens politieke en 

mensenrechtendialogen en het EIDHR 

gebruiken om organisaties die LGBTI-

rechten verdedigen, te steunen door deze 

in staat te stellen homofobe wetten en 

discriminatie ten aanzien van LGBTI aan 

te vechten, het grote publiek bewust te 

maken van de discriminatie en het geweld 

waaraan personen met een andere 

seksuele geaardheid blootstaan, deze 

discriminatie te bestrijden en noodhulp te 

bieden (zowel psychologische als 

medische bijstand, alsmede bemiddeling 

en hulp bij re-integratie) aan degenen die 

Schrappen 
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daaraan behoefte hebben; 

Or. fr 

 

Amendement  369 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 67 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

67. is verheugd over de aanneming door de 

Raad van de richtsnoeren voor de 

bevordering en de bescherming van het 

genot van alle mensenrechten door 

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 

transgenders en interseksuelen (LGBTI); 

roept de EDEO en de Commissie op de 

kwestie van LGBTI-rechten ter sprake te 

brengen tijdens politieke en 

mensenrechtendialogen met derde landen 

en in multilaterale fora; benadrukt hoe 

belangrijk het is dat de Commissie en de 

EDEO de kwestie van LGBTI-rechten ter 

sprake blijven brengen tijdens politieke en 

mensenrechtendialogen en het EIDHR 

gebruiken om organisaties die LGBTI-

rechten verdedigen, te steunen door deze in 

staat te stellen homofobe wetten en 

discriminatie ten aanzien van LGBTI aan 

te vechten, het grote publiek bewust te 

maken van de discriminatie en het geweld 

waaraan personen met een andere seksuele 

geaardheid blootstaan, deze discriminatie 

te bestrijden en noodhulp te bieden (zowel 

psychologische als medische bijstand, 

alsmede bemiddeling en hulp bij re-

integratie) aan degenen die daaraan 

behoefte hebben; 

67. is verheugd over de aanneming door de 

Raad van de richtsnoeren voor de 

bevordering en de bescherming van het 

genot van alle mensenrechten door 

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 

transgenders en interseksuelen (LGBTI); 

roept de EDEO en de Commissie op de 

kwestie van LGBTI-rechten ter sprake te 

brengen tijdens politieke en 

mensenrechtendialogen met derde landen 

en in multilaterale fora; benadrukt hoe 

belangrijk het is dat de Commissie en de 

EDEO de kwestie van LGBTI-rechten ter 

sprake blijven brengen tijdens politieke en 

mensenrechtendialogen om organisaties die 

LGBTI-rechten verdedigen, te steunen 

door deze in staat te stellen homofobe 

wetten en discriminatie ten aanzien van 

LGBTI aan te vechten, het grote publiek 

bewust te maken van de discriminatie en 

het geweld waaraan personen met een 

andere seksuele geaardheid blootstaan, 

deze discriminatie te bestrijden en 

noodhulp te bieden (zowel psychologische 

als medische bijstand, alsmede 

bemiddeling en hulp bij re-integratie) aan 

degenen die daaraan behoefte hebben; 

Or. es 
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Amendement  370 

Isabella Adinolfi, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Tanja Fajon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 67 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

67. is verheugd over de aanneming door de 

Raad van de richtsnoeren voor de 

bevordering en de bescherming van het 

genot van alle mensenrechten door 

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 

transgenders en interseksuelen (LGBTI); 

roept de EDEO en de Commissie op de 

kwestie van LGBTI-rechten ter sprake te 

brengen tijdens politieke en 

mensenrechtendialogen met derde landen 

en in multilaterale fora; benadrukt hoe 

belangrijk het is dat de Commissie en de 

EDEO de kwestie van LGBTI-rechten ter 

sprake blijven brengen tijdens politieke en 

mensenrechtendialogen en het EIDHR 

gebruiken om organisaties die LGBTI-

rechten verdedigen, te steunen door deze in 

staat te stellen homofobe wetten en 

discriminatie ten aanzien van LGBTI aan 

te vechten, het grote publiek bewust te 

maken van de discriminatie en het geweld 

waaraan personen met een andere seksuele 

geaardheid blootstaan, deze discriminatie 

te bestrijden en noodhulp te bieden (zowel 

psychologische als medische bijstand, 

alsmede bemiddeling en hulp bij re-

integratie) aan degenen die daaraan 

behoefte hebben; 

67. is verheugd over de aanneming door de 

Raad van de richtsnoeren voor de 

bevordering en de bescherming van het 

genot van alle mensenrechten door 

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 

transgenders en interseksuelen (LGBTI); 

roept de EDEO en de Commissie op de 

kwestie van LGBTI-rechten ter sprake te 

brengen tijdens politieke en 

mensenrechtendialogen met derde landen 

en in multilaterale fora; benadrukt hoe 

belangrijk het is dat de Commissie en de 

EDEO de kwestie van LGBTI-rechten ter 

sprake blijven brengen tijdens politieke en 

mensenrechtendialogen en het EIDHR 

gebruiken om organisaties die LGBTI-

rechten verdedigen, te steunen door deze in 

staat te stellen homo- en transfobe wetten 

en discriminatie ten aanzien van LGBTI 

aan te vechten, het grote publiek bewust te 

maken van de discriminatie en het geweld 

waaraan personen met een andere seksuele 

geaardheid en genderidentiteit blootstaan, 

deze discriminatie te bestrijden en 

noodhulp te bieden (zowel psychologische 

als medische bijstand, alsmede 

bemiddeling en hulp bij re-integratie) aan 

degenen die daaraan behoefte hebben; 

Or. en 

 

Amendement  371 

Michèle Alliot-Marie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 
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Ontwerpresolutie Amendement 

68. is verheugd dat in steeds meer landen 

het huwelijk van personen van hetzelfde 

geslacht of het geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht wordt 

erkend, hetgeen momenteel het geval is in 

17 landen in de wereld; moedigt de EU-

instellingen en -lidstaten aan te blijven 

bijdragen aan de erkenning van het 

huwelijk of geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht als 

een kwestie van politieke, sociale, 

mensen- en burgerrechten; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  372 

Angel Dzhambazki 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is verheugd dat in steeds meer landen 

het huwelijk van personen van hetzelfde 

geslacht of het geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht wordt 

erkend, hetgeen momenteel het geval is in 

17 landen in de wereld; moedigt de EU-

instellingen en -lidstaten aan te blijven 

bijdragen aan de erkenning van het 

huwelijk of geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht als 

een kwestie van politieke, sociale, 

mensen- en burgerrechten; 

Schrappen 

Or. bg 

 

Amendement  373 

Andrzej Grzyb 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is verheugd dat in steeds meer landen 

het huwelijk van personen van hetzelfde 

geslacht of het geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht wordt 

erkend, hetgeen momenteel het geval is in 

17 landen in de wereld; moedigt de EU-

instellingen en -lidstaten aan te blijven 

bijdragen aan de erkenning van het 

huwelijk of geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht als 

een kwestie van politieke, sociale, 

mensen- en burgerrechten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  374 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is verheugd dat in steeds meer landen 

het huwelijk van personen van hetzelfde 

geslacht of het geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht wordt 

erkend, hetgeen momenteel het geval is in 

17 landen in de wereld; moedigt de EU-

instellingen en -lidstaten aan te blijven 

bijdragen aan de erkenning van het 

huwelijk of geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht als 

een kwestie van politieke, sociale, 

mensen- en burgerrechten; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  375 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is verheugd dat in steeds meer landen 

het huwelijk van personen van hetzelfde 

geslacht of het geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht wordt 

erkend, hetgeen momenteel het geval is in 

17 landen in de wereld; moedigt de EU-

instellingen en -lidstaten aan te blijven 

bijdragen aan de erkenning van het 

huwelijk of geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht als 

een kwestie van politieke, sociale, 

mensen- en burgerrechten; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  376 

Miroslav Mikolášik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is verheugd dat in steeds meer landen 

het huwelijk van personen van hetzelfde 

geslacht of het geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht wordt 

erkend, hetgeen momenteel het geval is in 

17 landen in de wereld; moedigt de EU-

instellingen en -lidstaten aan te blijven 

bijdragen aan de erkenning van het 

huwelijk of geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht als 

een kwestie van politieke, sociale, 

mensen- en burgerrechten; 

Schrappen 

Or. sk 
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Amendement  377 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is verheugd dat in steeds meer landen 

het huwelijk van personen van hetzelfde 

geslacht of het geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht wordt 

erkend, hetgeen momenteel het geval is in 

17 landen in de wereld; moedigt de EU-

instellingen en -lidstaten aan te blijven 

bijdragen aan de erkenning van het 

huwelijk of geregistreerd partnerschap van 

personen van hetzelfde geslacht als een 

kwestie van politieke, sociale, mensen- en 

burgerrechten; 

68. merkt op dat in steeds meer landen het 

huwelijk van personen van hetzelfde 

geslacht of het geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht wordt 

erkend, hetgeen momenteel het geval is in 

17 landen in de wereld; moedigt de EU-

instellingen en -lidstaten aan te blijven 

bijdragen aan het debat over de erkenning 

van het huwelijk of geregistreerd 

partnerschap van personen van hetzelfde 

geslacht als een kwestie van politieke, 

sociale, mensen- en burgerrechten; 

Or. en 

 

Amendement  378 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is verheugd dat in steeds meer landen 

het huwelijk van personen van hetzelfde 

geslacht of het geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht wordt 

erkend, hetgeen momenteel het geval is in 

17 landen in de wereld; moedigt de EU-

instellingen en -lidstaten aan te blijven 

bijdragen aan de erkenning van het 

huwelijk of geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht als 

een kwestie van politieke, sociale, 

mensen- en burgerrechten; 

68. is verheugd dat in steeds meer landen 

het huwelijk van personen van hetzelfde 

geslacht of het geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht wordt 

erkend, hetgeen momenteel het geval is in 

17 landen in de wereld; 
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Or. fr 

 

Amendement  379 

Georgios Epitideios 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is verheugd dat in steeds meer landen 

het huwelijk van personen van hetzelfde 

geslacht of het geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht wordt 

erkend, hetgeen momenteel het geval is in 

17 landen in de wereld; moedigt de EU-

instellingen en -lidstaten aan te blijven 

bijdragen aan de erkenning van het 

huwelijk of geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht als 

een kwestie van politieke, sociale, 

mensen- en burgerrechten; 

68. is verheugd dat in steeds meer landen 

het huwelijk van personen van hetzelfde 

geslacht of het geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht wordt 

erkend als een kwestie van politieke, 

sociale, mensen- en burgerrechten, 

hetgeen momenteel het geval is in 17 

landen in de wereld; 

Or. el 

 

Amendement  380 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is verheugd dat in steeds meer landen 

het huwelijk van personen van hetzelfde 

geslacht of het geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht wordt 

erkend, hetgeen momenteel het geval is in 

17 landen in de wereld; moedigt de EU-

instellingen en -lidstaten aan te blijven 

bijdragen aan de erkenning van het 

huwelijk of geregistreerd partnerschap van 

personen van hetzelfde geslacht als een 

kwestie van politieke, sociale, mensen- en 

68. stelt vast dat in steeds meer landen het 

huwelijk van personen van hetzelfde 

geslacht of het geregistreerd partnerschap 

van personen van hetzelfde geslacht wordt 

erkend, hetgeen momenteel het geval is in 

17 landen in de wereld; moedigt de EU-

instellingen en -lidstaten aan te blijven 

bijdragen aan de erkenning van het 

huwelijk of geregistreerd partnerschap van 

personen van hetzelfde geslacht als een 

kwestie van politieke, sociale, mensen- en 
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burgerrechten; burgerrechten; 

Or. fr 

 

Amendement  381 

Isabella Adinolfi, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Tanja Fajon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 68 bis. roept de Europese Commissie en 

de Wereldgezondheidsorganisatie op om 

genderidentiteitsstoornissen van de lijst 

van geestelijke en gedragsstoornissen te 

halen; roept de Commissie op om meer 

inspanningen te doen om ervoor te zorgen 

dat transidentiteiten niet langer als 

pathologie worden beschouwd; moedigt 

overheden aan te zorgen voor snelle, 

toegankelijke en transparante 

gendererkenningsprocedures in 

overeenstemming met het recht op 

zelfbestemming; 

Or. en 

 

Amendement  382 

Isabella Adinolfi, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Tanja Fajon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 68 ter. is verheugd over de groeiende 

politieke steun voor het uitbannen van 

sterilisatie als een vereiste voor wettelijke 

gendererkenning, zoals is verklaard door 

de speciale VN-rapporteur voor foltering, 

en is van mening dat een dergelijke 

vereiste moet worden beschouwd als een 

inbreuk op het recht op lichamelijke 
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integriteit en seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten en 

dienovereenkomstig moet worden bestraft; 

Or. en 

 

Amendement  383 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. is verheugd over het feit dat de 

Moldavische wet waardoor “het 

verkondigen van andere relaties dan die 

met betrekking tot huwelijk en gezin" 

wordt verboden, in oktober 2013 werd 

ingetrokken, en roept Litouwen en 

Rusland op het Moldavische voorbeeld te 

volgen; betreurt het resultaat van het 

Kroatische referendum van december 

2013, waarin werd ingestemd met een 

constitutioneel verbod op het huwelijk van 

personen van hetzelfde geslacht; 

benadrukt dat dergelijke referenda 

bijdragen tot een klimaat van homofobie 

en discriminatie; is van mening dat de 

grondrechten van LGBTI beter worden 

beschermd indien zij toegang hebben tot 

wettelijke instellingen zoals 

samenwoning, geregistreerd partnerschap 

en huwelijk; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  384 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 
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Ontwerpresolutie Amendement 

69. is verheugd over het feit dat de 

Moldavische wet waardoor "het 

verkondigen van andere relaties dan die 

met betrekking tot huwelijk en gezin" 

wordt verboden, in oktober 2013 werd 

ingetrokken, en roept Litouwen en 

Rusland op het Moldavische voorbeeld te 

volgen; betreurt het resultaat van het 

Kroatische referendum van december 

2013, waarin werd ingestemd met een 

constitutioneel verbod op het huwelijk van 

personen van hetzelfde geslacht; 

benadrukt dat dergelijke referenda 

bijdragen tot een klimaat van homofobie 

en discriminatie; is van mening dat de 

grondrechten van LGBTI beter worden 

beschermd indien zij toegang hebben tot 

wettelijke instellingen zoals 

samenwoning, geregistreerd partnerschap 

en huwelijk; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  385 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. is verheugd over het feit dat de 

Moldavische wet waardoor "het 

verkondigen van andere relaties dan die 

met betrekking tot huwelijk en gezin" 

wordt verboden, in oktober 2013 werd 

ingetrokken, en roept Litouwen en 

Rusland op het Moldavische voorbeeld te 

volgen; betreurt het resultaat van het 

Kroatische referendum van december 

2013, waarin werd ingestemd met een 

constitutioneel verbod op het huwelijk van 

personen van hetzelfde geslacht; 

Schrappen 
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benadrukt dat dergelijke referenda 

bijdragen tot een klimaat van homofobie 

en discriminatie; is van mening dat de 

grondrechten van LGBTI beter worden 

beschermd indien zij toegang hebben tot 

wettelijke instellingen zoals 

samenwoning, geregistreerd partnerschap 

en huwelijk; 

Or. fr 

 

Amendement  386 

Miroslav Mikolášik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. is verheugd over het feit dat de 

Moldavische wet waardoor "het 

verkondigen van andere relaties dan die 

met betrekking tot huwelijk en gezin" 

wordt verboden, in oktober 2013 werd 

ingetrokken, en roept Litouwen en 

Rusland op het Moldavische voorbeeld te 

volgen; betreurt het resultaat van het 

Kroatische referendum van december 

2013, waarin werd ingestemd met een 

constitutioneel verbod op het huwelijk van 

personen van hetzelfde geslacht; 

benadrukt dat dergelijke referenda 

bijdragen tot een klimaat van homofobie 

en discriminatie; is van mening dat de 

grondrechten van LGBTI beter worden 

beschermd indien zij toegang hebben tot 

wettelijke instellingen zoals 

samenwoning, geregistreerd partnerschap 

en huwelijk; 

Schrappen 

Or. sk 

 

Amendement  387 

Cristian Dan Preda 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. is verheugd over het feit dat de 

Moldavische wet waardoor "het 

verkondigen van andere relaties dan die 

met betrekking tot huwelijk en gezin" 

wordt verboden, in oktober 2013 werd 

ingetrokken, en roept Litouwen en 

Rusland op het Moldavische voorbeeld te 

volgen; betreurt het resultaat van het 

Kroatische referendum van december 

2013, waarin werd ingestemd met een 

constitutioneel verbod op het huwelijk van 

personen van hetzelfde geslacht; 

benadrukt dat dergelijke referenda 

bijdragen tot een klimaat van homofobie 

en discriminatie; is van mening dat de 

grondrechten van LGBTI beter worden 

beschermd indien zij toegang hebben tot 

wettelijke instellingen zoals 

samenwoning, geregistreerd partnerschap 

en huwelijk; 

69. is verheugd over het feit dat de 

Moldavische wet waardoor "het 

verkondigen van andere relaties dan die 

met betrekking tot huwelijk en gezin" 

wordt verboden, in oktober 2013 werd 

ingetrokken, en roept andere landen in de 

regio op het Moldavische voorbeeld te 

volgen; 

Or. en 

 

Amendement  388 

Angel Dzhambazki 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. is verheugd over het feit dat de 

Moldavische wet waardoor "het 

verkondigen van andere relaties dan die 

met betrekking tot huwelijk en gezin" 

wordt verboden, in oktober 2013 werd 

ingetrokken, en roept Litouwen en 

Rusland op het Moldavische voorbeeld te 

volgen; betreurt het resultaat van het 

Kroatische referendum van december 

69. is verheugd over het feit dat de 

Moldavische wet waardoor "het 

verkondigen van andere relaties dan die 

met betrekking tot huwelijk en gezin" 

wordt verboden, in oktober 2013 werd 

ingetrokken, maar wijst erop dat kwesties 

aangaande de rechten van LGBTI-

personen interne aangelegenheden zijn 

waarover elk land zelf moet kunnen 
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2013, waarin werd ingestemd met een 

constitutioneel verbod op het huwelijk van 

personen van hetzelfde geslacht; 

benadrukt dat dergelijke referenda 

bijdragen tot een klimaat van homofobie 

en discriminatie; is van mening dat de 

grondrechten van LGBTI beter worden 

beschermd indien zij toegang hebben tot 

wettelijke instellingen zoals 

samenwoning, geregistreerd partnerschap 

en huwelijk; 

beslissen; is verheugd over de manier 

waarop het constitutioneel verbod op het 

huwelijk van personen van hetzelfde 

geslacht in Kroatië is goedgekeurd, 

aangezien volksraadpleging via een 

referendum de ultieme vorm van 

democratie is waaruit de werkelijke 

standpunten van mensen over bepaalde 

kwesties blijken;  

Or. bg 

 

Amendement  389 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. is verheugd over het feit dat de 

Moldavische wet waardoor "het 

verkondigen van andere relaties dan die 

met betrekking tot huwelijk en gezin" 

wordt verboden, in oktober 2013 werd 

ingetrokken, en roept Litouwen en Rusland 

op het Moldavische voorbeeld te volgen; 

betreurt het resultaat van het Kroatische 

referendum van december 2013, waarin 

werd ingestemd met een constitutioneel 

verbod op het huwelijk van personen van 

hetzelfde geslacht; benadrukt dat dergelijke 

referenda bijdragen tot een klimaat van 

homofobie en discriminatie; is van mening 

dat de grondrechten van LGBTI beter 

worden beschermd indien zij toegang 

hebben tot wettelijke instellingen zoals 

samenwoning, geregistreerd partnerschap 

en huwelijk; 

69. is verheugd over het feit dat de 

Moldavische wet waardoor "het 

verkondigen van andere relaties dan die 

met betrekking tot huwelijk en gezin" 

wordt verboden, in oktober 2013 werd 

ingetrokken, en roept Litouwen en Rusland 

op het Moldavische voorbeeld te volgen; 

betreurt het resultaat van het Kroatische 

referendum van december 2013, waarin 

werd ingestemd met een constitutioneel 

verbod op het huwelijk van personen van 

hetzelfde geslacht; benadrukt dat dergelijke 

referenda bijdragen tot een klimaat van 

homofobie en discriminatie; is van mening 

dat de grondrechten van LGBTI beter 

worden beschermd indien zij toegang 

hebben tot wettelijke instellingen; 

Or. fr 
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Amendement  390 

Isabella Adinolfi, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Tanja Fajon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. is verheugd over het feit dat de 

Moldavische wet waardoor "het 

verkondigen van andere relaties dan die 

met betrekking tot huwelijk en gezin" 

wordt verboden, in oktober 2013 werd 

ingetrokken, en roept Litouwen en Rusland 

op het Moldavische voorbeeld te volgen; 

betreurt het resultaat van het Kroatische 

referendum van december 2013, waarin 

werd ingestemd met een constitutioneel 

verbod op het huwelijk van personen van 

hetzelfde geslacht; benadrukt dat dergelijke 

referenda bijdragen tot een klimaat van 

homofobie en discriminatie; is van mening 

dat de grondrechten van LGBTI beter 

worden beschermd indien zij toegang 

hebben tot wettelijke instellingen zoals 

samenwoning, geregistreerd partnerschap 

en huwelijk; 

69. is verheugd over het feit dat de 

Moldavische wet waardoor "het 

verkondigen van andere relaties dan die 

met betrekking tot huwelijk en gezin" 

wordt verboden, in oktober 2013 werd 

ingetrokken, en roept Litouwen en Rusland 

op het Moldavische voorbeeld te volgen; 

betreurt het resultaat van het Kroatische 

referendum van december 2013, waarin 

werd ingestemd met een constitutioneel 

verbod op het huwelijk van personen van 

hetzelfde geslacht; beklemtoont dat een 

dergelijk referendum in februari 2015 in 

Slowakije zal plaatsvinden; betreurt dat in 

Macedonië op dit moment een 

wetsvoorstel voor het grondwettelijk 

verbod van het huwelijk tussen personen 

van hetzelfde geslacht in het parlement 

wordt behandeld; benadrukt dat dergelijke 

ontwikkelingen bijdragen tot een klimaat 

van homofobie en discriminatie; benadrukt 

dat een betere bescherming van de 

grondrechten en vrijheden van LGBTI 

broodnodig is, onder andere door 

wetgeving op te stellen ter bestrijding van 

haatmisdrijven en discriminatie, en vraagt 

de nationale autoriteiten om haat en 

geweld op grond van seksuele gerichtheid, 

genderidentiteit of genderexpressie aan de 

kaak te stellen; is van mening dat de 

grondrechten van LGBTI beter worden 

beschermd indien zij toegang hebben tot 

wettelijke instellingen zoals samenwoning, 

geregistreerd partnerschap en huwelijk; 

Or. en 
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Amendement  391 

Kinga Gál 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje (na paragraaf 69) (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 Rechten van personen die tot een 

nationale minderheid behoren 

Or. en 

 

Amendement  392 

Kinga Gál 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 69 bis. benadrukt dat nationale 

minderheidsgroepen specifieke behoeften 

hebben en dat daarom een volledige en 

effectieve gelijkheid van personen die tot 

een nationale minderheid behoren en 

personen die tot de meerderheid behoren 

moet worden gestimuleerd op alle 

gebieden van het economische, sociale, 

politieke en culturele leven; 

Or. en 

 

Amendement  393 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. is ingenomen met de ratificatie van het 

VN-Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap; herhaalt hoe 

70. is ingenomen met de ratificatie van het 

VN-Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap; herhaalt hoe 
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belangrijk het is dat zowel de lidstaten als 

de EU-instellingen dit efficiënt ten uitvoer 

leggen en benadrukt in het bijzonder dat de 

rechten van personen met een handicap op 

geloofwaardige wijze in alle EU-

beleidsinstrumenten moeten worden 

geïntegreerd, vooral met betrekking tot 

ontwikkelingssamenwerking; 

belangrijk het is dat zowel de lidstaten als 

de EU-instellingen dit efficiënt ten uitvoer 

leggen en benadrukt in het bijzonder dat de 

rechten van personen met een handicap op 

geloofwaardige wijze in alle EU-

beleidsinstrumenten en in het EU-beleid 

zelf moeten worden geïntegreerd, en 

onderstreept daarbij het prescriptieve en 

horizontale karakter van dit thema; 

Or. it 

Amendement  394 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. is ingenomen met de ratificatie van het 

VN-Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap; herhaalt hoe 

belangrijk het is dat zowel de lidstaten als 

de EU-instellingen dit efficiënt ten uitvoer 

leggen en benadrukt in het bijzonder dat de 

rechten van personen met een handicap op 

geloofwaardige wijze in alle EU-

beleidsinstrumenten moeten worden 

geïntegreerd, vooral met betrekking tot 

ontwikkelingssamenwerking; 

70. is ingenomen met de ratificatie van het 

VN-Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap; herhaalt hoe 

belangrijk het is dat zowel de lidstaten als 

de EU-instellingen dit efficiënt ten uitvoer 

leggen en benadrukt in het bijzonder dat de 

rechten van personen met een handicap op 

geloofwaardige wijze in alle relevante EU-

beleidslijnen moeten worden geïntegreerd, 

met inbegrip van 
ontwikkelingssamenwerking; 

Or. en 

 

Amendement  395 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. is ingenomen met de ratificatie van het 

VN-Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap; herhaalt hoe 

70. is ingenomen met de ratificatie van het 

VN-Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap; herhaalt hoe 
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belangrijk het is dat zowel de lidstaten als 

de EU-instellingen dit efficiënt ten uitvoer 

leggen en benadrukt in het bijzonder dat de 

rechten van personen met een handicap op 

geloofwaardige wijze in alle EU-

beleidsinstrumenten moeten worden 

geïntegreerd, vooral met betrekking tot 

ontwikkelingssamenwerking; 

belangrijk het is dat zowel de lidstaten als 

de EU-instellingen dit efficiënt ten uitvoer 

leggen en benadrukt in het bijzonder dat 

het beginsel van universele 

toegankelijkheid en het geheel van de 

rechten van personen met een handicap op 

geloofwaardige wijze in alle EU-

beleidsinstrumenten moeten worden 

geïntegreerd, vooral met betrekking tot 

ontwikkelingssamenwerking; 

Or. fr 

 

Amendement  396 

Ádám Kósa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. is ingenomen met de ratificatie van het 

VN-Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap; herhaalt hoe 

belangrijk het is dat zowel de lidstaten als 

de EU-instellingen dit efficiënt ten uitvoer 

leggen en benadrukt in het bijzonder dat de 

rechten van personen met een handicap op 

geloofwaardige wijze in alle EU-

beleidsinstrumenten moeten worden 

geïntegreerd, vooral met betrekking tot 

ontwikkelingssamenwerking; 

70. is ingenomen met de ratificatie van het 

VN-Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap; herhaalt hoe 

belangrijk het is dat zowel de lidstaten als 

de EU-instellingen dit efficiënt ten uitvoer 

leggen en benadrukt in het bijzonder dat de 

rechten van personen met een handicap 

overeenkomstig het verdrag op 

geloofwaardige wijze in alle EU-

beleidsinstrumenten moeten worden 

geïntegreerd, waar dit nodig is ten behoeve 

van de samenwerking met de bevoegde 

nationale en regionale instanties en met 

het maatschappelijk middenveld, en in het 

bijzonder met gehandicaptenorganisaties, 

om te waarborgen dat de nationale 

ontwikkelingsprogramma's voor personen 

met een handicap toegankelijk en 

beschikbaar zijn, en om vooral met 

betrekking tot ontwikkelingssamenwerking 

en met inachtneming van de plaatselijke 

omstandigheden de capaciteitsopbouw te 

stimuleren en te ondersteunen - met 

inbegrip van het uitwisselen en 

verspreiden van informatie en ervaringen, 
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en opleidingsprogramma's en beste 

praktijken - alsook om de samenwerking 

op onderzoeksgebied en de toegang tot 

wetenschappelijke en technische kennis te 

stimuleren, waar nodig middels het 

verlenen van technische en economische 

steun, met inbegrip van het stimuleren 

van de toegang tot en verspreiding van 

toegankelijke en ondersteunende 

technologieën, en de overdracht van deze 

technologieën; 

Or. hu 

Amendement  397 

Therese Comodini Cachia 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 70 bis. moedigt de VV/HV aan om steun te 

blijven verlenen aan het ratificerings- en 

uitvoeringsproces van het VN-Verdrag 

inzake de rechten van personen met een 

handicap (CRPD) in landen die dit 

verdrag nog niet hebben geratificeerd of 

ten uitvoer hebben gelegd; 

Or. en 

 

Amendement  398 

Therese Comodini Cachia 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 70 ter. spoort de EDEO aan veel aandacht 

te besteden aan de landenconclusies en -

aanbevelingen van het Comité inzake de 

rechten van personen met een handicap 

en aan de landenverslagen, en deze 
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bezorgdheden tijdens politieke dialogen 

met de betrokken landen en in openbare 

verklaringen systematisch ter sprake te 

brengen; roept de Europese Commissie op 

om EU-richtsnoeren voor te bereiden en 

op te stellen ter bevordering en 

bescherming van de mensenrechten van 

personen met een handicap, om in dit 

verband te zorgen voor een stelselmatig en 

coherent beleid, ook in haar dialoog en 

onderhandelingen met derde landen; 

Or. en 

 

Amendement  399 

Therese Comodini Cachia 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 70 quater. verzoekt de Commissie en de 

EDEO om de delegaties van de EU in de 

hele wereld aan te moedigen gesprekken 

te voeren met het maatschappelijk 

middenveld om ervoor te zorgen dat 

personen met een handicap hun 

mensenrechten effectief kunnen genieten; 

Or. en 

 

Amendement  400 

Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Kinga Gál, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, 

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Therese 

Comodini Cachia, Carlos Coelho, Lara Comi, Elissavet Vozemberg, Mairead 

McGuinness, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Daniele Viotti, Timothy Kirkhope 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 70 bis. roept de Commissie opnieuw op te 
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komen met een ambitieuze en uitgebreide 

strategie en een actieplan inzake de 

rechten van het kind voor de volgende vijf 

jaar, zoals het heeft gevraagd in zijn 

resolutie over het 25-jarig bestaan van de 

rechten van het kind van 27 november 

2014; 

Or. en 

 

Amendement  401 

Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Kinga Gál, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, 

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Therese 

Comodini Cachia, Carlos Coelho, Lara Comi, Elissavet Vozemberg, Mairead 

McGuinness, Roberta Metsola, Timothy Kirkhope, Caterina Chinnici, Daniele Viotti 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

71. is ingenomen met de samenwerking 

van de EU met UNICEF, die heeft geleid 

tot een toolkit voor het integreren van de 

rechten van het kind in 

ontwikkelingssamenwerking; is ingenomen 

met het feit dat het geld dat de EU voor de 

Nobelprijs heeft ontvangen, wordt gebruikt 

om kinderen in conflictsituaties bij te 

staan; is verheugd over de deelname van de 

EU in oktober 2013 aan de derde mondiale 

conferentie over kinderarbeid in Brasilia en 

de deelname aan de onderhandelingen over 

een tripartiete verklaring over 

kinderarbeid; 

71. is ingenomen met de samenwerking 

van de EU met UNICEF en andere 

organisaties en ngo's die zich inzetten 

voor de rechten van het kind, die heeft 

geleid tot een toolkit voor het integreren 

van de rechten van het kind in 

ontwikkelingssamenwerking; is met name 

verheugd over het manifest inzake de 

rechten van het kind en moedigt meer 

leden van het Europees Parlement alsook 

nationale parlementsleden aan om het 

manifest te ondertekenen en 

"kampioenen van de rechten van het 

kind" te worden; is ingenomen met het feit 

dat het geld dat de EU voor de Nobelprijs 

heeft ontvangen, wordt gebruikt om 

kinderen in conflictsituaties bij te staan ; 

herinnert aan het belang van het bieden 

van psychologische steun aan alle 

kinderen die blootgesteld zijn geweest aan 

gewelddadige gebeurtenissen of die het 

slachtoffer zijn van oorlogen; 

onderstreept dat het belangrijk is de 

toegang tot onderwijs te waarborgen voor 

kinderen die zijn getroffen door 
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conflicten; is verheugd over de deelname 

van de EU in oktober 2013 aan de derde 

mondiale conferentie over kinderarbeid in 

Brasilia en de deelname aan de 

onderhandelingen over een tripartiete 

verklaring over kinderarbeid; 

 (Het manifest inzake de rechten van het 

kind is gezamenlijk opgesteld door Unicef, 

Eurochild, World Vision, Children of 

Prisoners Europe, European Federation 

for Street Children, Europees 

jongerenforum, European Falcon 

Movement (IFM -SEI), International 

Juvenile Justice Observatory, Missing 

Children Europe, Plan EU, PICUM, Save 

the Children, SOS kinderdorpen, Terre des 

Hommes, Alliance for Childhood) 

Or. en 

 

Amendement  402 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

71. is ingenomen met de samenwerking 

van de EU met UNICEF, die heeft geleid 

tot een toolkit voor het integreren van de 

rechten van het kind in 

ontwikkelingssamenwerking; is ingenomen 

met het feit dat het geld dat de EU voor de 

Nobelprijs heeft ontvangen, wordt gebruikt 

om kinderen in conflictsituaties bij te 

staan; is verheugd over de deelname van de 

EU in oktober 2013 aan de derde mondiale 

conferentie over kinderarbeid in Brasilia en 

de deelname aan de onderhandelingen over 

een tripartiete verklaring over 

kinderarbeid; 

71. is ingenomen met de samenwerking 

van de EU met UNICEF, die heeft geleid 

tot een toolkit voor het integreren van de 

rechten van het kind in 

ontwikkelingssamenwerking en in de 

ondersteuning van de belangrijkste 

MDG's en 

kinderbeschermingsprogramma's voor het 

verwezenlijken van de rechten van het 

kind, met name in kwetsbare situaties; is 

ingenomen met het feit dat het geld dat de 

EU voor de Nobelprijs heeft ontvangen, 

wordt gebruikt om kinderen in 

conflictsituaties bij te staan; is verheugd 

over de deelname van de EU in oktober 

2013 aan de derde mondiale conferentie 

over kinderarbeid in Brasilia en de 
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deelname aan de onderhandelingen over 

een tripartiete verklaring over 

kinderarbeid; 

Or. en 

 

Amendement  403 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

71. is ingenomen met de samenwerking 

van de EU met UNICEF, die heeft geleid 

tot een toolkit voor het integreren van de 

rechten van het kind in 

ontwikkelingssamenwerking; is ingenomen 

met het feit dat het geld dat de EU voor de 

Nobelprijs heeft ontvangen, wordt gebruikt 

om kinderen in conflictsituaties bij te 

staan; is verheugd over de deelname van de 

EU in oktober 2013 aan de derde mondiale 

conferentie over kinderarbeid in Brasilia en 

de deelname aan de onderhandelingen over 

een tripartiete verklaring over 

kinderarbeid; 

71. is ingenomen met de samenwerking 

van de EU met UNICEF en andere 

organisaties en ngo's die zich inzetten 

voor de rechten van het kind, die heeft 

geleid tot een toolkit voor het integreren 

van de rechten van het kind in 

ontwikkelingssamenwerking; is ingenomen 

met het feit dat het geld dat de EU voor de 

Nobelprijs heeft ontvangen, wordt gebruikt 

om kinderen in conflictsituaties bij te 

staan; is verheugd over de deelname van de 

EU in oktober 2013 aan de derde mondiale 

conferentie over kinderarbeid in Brasilia en 

de deelname aan de onderhandelingen over 

een tripartiete verklaring over 

kinderarbeid; 

Or. en 

 

Amendement  404 

Miroslav Mikolášik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 71 bis. beveelt aan te overwegen een 

rechtskader tot stand te brengen ter 
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versterking van de bescherming van de 

rechten van kinderen, inclusief voor de 

geboorte; 

Or. sk 

Amendement  405 

Kati Piri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 71 bis. benadrukt dat alle vormen van 

gedwongen kinderarbeid en uitbuiting 

van kinderen moeten worden bestreden; 

dringt erop aan dat bestaande nationale 

en internationale wetgeving die gericht is 

op het vergroten van het bewustzijn van 

misbruik van kinderen op de arbeidsmarkt 

beter wordt geïmplementeerd; 

Or. en 

 

Amendement  406 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 71 bis. herhaalt dat er wel zoiets bestaat 

als de rechten van het kind, maar niet een 

"recht op kinderen" en benadrukt 

daarom dat het ethisch en juridisch gezien 

onmogelijk is praktijken zoals het 

draagmoederschap en medisch begeleide 

voortplanting te bekrachtigen omdat het 

kind door deze praktijken tot een 

consumptievoorwerp wordt gereduceerd 

waardoor afbreuk wordt gedaan aan zijn 

rechten en waardigheid; 
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Or. fr 

 

Amendement  407 

Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Kinga Gál, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, 

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Therese 

Comodini Cachia, Carlos Coelho, Lara Comi, Elissavet Vozemberg, Mairead 

McGuinness, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Timothy Kirkhope, Daniele Viotti 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. verzoekt de Commissie en de EDEO 

actie te blijven ondernemen op het vlak van 

de rechten van het kind, met speciale 

aandacht voor geweld tegen kinderen, met 

inbegrip van foltering, aangezien 

organisaties als UNICEF en Amnesty 

International melding hebben gemaakt van 

gevallen van foltering en gevangenschap 

van kinderen; vraagt kwesties als 

dwangarbeid van kinderen, 

kinderhuwelijken, de inlijving van 

kinderen bij gewapende groepen en hun 

ontwapening, rehabilitatie en re-integratie 

en het probleem van kinderen die van 

hekserij worden beschuldigd, op de agenda 

te plaatsen van de mensenrechtendialoog 

met de betrokken landen; benadrukt dat het 

belangrijk is om van de rechten van het 

kind een prioriteit te maken in het 

buitenlands beleid van de EU; 

72. verzoekt de Commissie en de EDEO 

actie te blijven ondernemen op het vlak van 

de rechten van het kind, met speciale 

aandacht voor geweld tegen kinderen, met 

inbegrip van foltering, aangezien 

organisaties als UNICEF en Amnesty 

International melding hebben gemaakt van 

gevallen van foltering en gevangenschap 

van kinderen; vraagt kwesties als 

dwangarbeid van kinderen, 

kinderhuwelijken, de inlijving van 

kinderen bij gewapende groepen en hun 

ontwapening, rehabilitatie en re-integratie 

en het probleem van kinderen die van 

hekserij worden beschuldigd, op de agenda 

te plaatsen van de mensenrechtendialoog 

met de betrokken landen; benadrukt dat het 

belangrijk is om van de rechten van het 

kind een prioriteit te maken in het 

buitenlands beleid, de 

ontwikkelingssamenwerking en de 

humanitaire hulpverlening van de EU om 

te zorgen voor voldoende financiering en 

kinderen in noodsituaties meer 

bescherming te bieden; verzoekt de 

VV/HV jaarlijks verslag uit te brengen 

aan het Parlement over de resultaten die 

bereikt zijn ten aanzien van een extern 

EU-beleid waarin het kind een centrale 

plaats bekleedt; 

Or. en 
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Amendement  408 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. verzoekt de Commissie en de EDEO 

actie te blijven ondernemen op het vlak van 

de rechten van het kind, met speciale 

aandacht voor geweld tegen kinderen, met 

inbegrip van foltering, aangezien 

organisaties als UNICEF en Amnesty 

International melding hebben gemaakt 

van gevallen van foltering en 

gevangenschap van kinderen; vraagt 

kwesties als dwangarbeid van kinderen, 

kinderhuwelijken, de inlijving van 

kinderen bij gewapende groepen en hun 

ontwapening, rehabilitatie en re-integratie 

en het probleem van kinderen die van 

hekserij worden beschuldigd, op de agenda 

te plaatsen van de mensenrechtendialoog 

met de betrokken landen; benadrukt dat het 

belangrijk is om van de rechten van het 

kind een prioriteit te maken in het 

buitenlands beleid van de EU; 

72. verzoekt de Commissie en de EDEO 

actie te blijven ondernemen op het vlak van 

de rechten van het kind, met speciale 

aandacht voor geweld tegen kinderen, met 

inbegrip van foltering, aangezien recent 

melding is gemaakt van gevallen van 

foltering en gevangenschap van kinderen; 

vraagt kwesties als dwangarbeid van 

kinderen, kinderhuwelijken, de inlijving 

van kinderen bij gewapende groepen en 

hun ontwapening, rehabilitatie en re-

integratie en het probleem van kinderen die 

van hekserij worden beschuldigd, op de 

agenda te plaatsen van de 

mensenrechtendialoog met de betrokken 

landen; benadrukt dat het belangrijk is om 

van de rechten van het kind een prioriteit te 

maken in het buitenlands beleid van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  409 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. verzoekt de Commissie en de EDEO 

actie te blijven ondernemen op het vlak van 

de rechten van het kind, met speciale 

aandacht voor geweld tegen kinderen, met 

72. verzoekt de Commissie en de EDEO 

actie te blijven ondernemen op het vlak van 

de rechten van het kind, met speciale 

aandacht voor geweld tegen kinderen, met 
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inbegrip van foltering, aangezien 

organisaties als UNICEF en Amnesty 

International melding hebben gemaakt 

van gevallen van foltering en 

gevangenschap van kinderen; vraagt 

kwesties als dwangarbeid van kinderen, 

kinderhuwelijken, de inlijving van 

kinderen bij gewapende groepen en hun 

ontwapening, rehabilitatie en re-integratie 

en het probleem van kinderen die van 

hekserij worden beschuldigd, op de agenda 

te plaatsen van de mensenrechtendialoog 

met de betrokken landen; benadrukt dat het 

belangrijk is om van de rechten van het 

kind een prioriteit te maken in het 

buitenlands beleid van de EU; 

inbegrip van foltering; vraagt kwesties als 

dwangarbeid van kinderen en in dit 

verband het doel van universeel lager 

onderwijs, het terugdringen van 

kindersterfte, kinderhuwelijken, de 

inlijving van kinderen bij gewapende 

groepen en hun ontwapening, rehabilitatie 

en re-integratie en het probleem van 

kinderen die van hekserij worden 

beschuldigd, op de agenda te plaatsen van 

de mensenrechtendialoog met de betrokken 

landen; benadrukt dat het belangrijk is om 

van de rechten van het kind een prioriteit te 

maken in het buitenlands beleid van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  410 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. verzoekt de Commissie en de EDEO 

actie te blijven ondernemen op het vlak van 

de rechten van het kind, met speciale 

aandacht voor geweld tegen kinderen, met 

inbegrip van foltering, aangezien 

organisaties als UNICEF en Amnesty 

International melding hebben gemaakt van 

gevallen van foltering en gevangenschap 

van kinderen; vraagt kwesties als 

dwangarbeid van kinderen, 

kinderhuwelijken, de inlijving van 

kinderen bij gewapende groepen en hun 

ontwapening, rehabilitatie en re-integratie 

en het probleem van kinderen die van 

hekserij worden beschuldigd, op de agenda 

te plaatsen van de mensenrechtendialoog 

met de betrokken landen; benadrukt dat het 

belangrijk is om van de rechten van het 

kind een prioriteit te maken in het 

72. verzoekt de Commissie en de EDEO 

actie te blijven ondernemen op het vlak van 

de rechten van het kind, met speciale 

aandacht voor geweld tegen kinderen, met 

inbegrip van foltering, aangezien 

organisaties als UNICEF en Amnesty 

International melding hebben gemaakt van 

gevallen van foltering en gevangenschap 

van kinderen; vraagt kwesties als 

dwangarbeid van kinderen, armoede en 

ondervoeding bij kinderen, 
kinderhuwelijken, de inlijving van 

kinderen bij gewapende groepen en hun 

ontwapening, rehabilitatie en re-integratie 

en het probleem van kinderen die van 

hekserij worden beschuldigd, op de agenda 

te plaatsen van de mensenrechtendialoog 

met de betrokken landen; benadrukt dat het 

belangrijk is om van de rechten van het 
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buitenlands beleid van de EU; kind een prioriteit te maken in het 

buitenlands beleid van de EU; 

Or. fr 

 

Amendement  411 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. verzoekt de Commissie en de EDEO 

actie te blijven ondernemen op het vlak van 

de rechten van het kind, met speciale 

aandacht voor geweld tegen kinderen, met 

inbegrip van foltering, aangezien 

organisaties als UNICEF en Amnesty 

International melding hebben gemaakt van 

gevallen van foltering en gevangenschap 

van kinderen; vraagt kwesties als 

dwangarbeid van kinderen, 

kinderhuwelijken, de inlijving van 

kinderen bij gewapende groepen en hun 

ontwapening, rehabilitatie en re-integratie 

en het probleem van kinderen die van 

hekserij worden beschuldigd, op de agenda 

te plaatsen van de mensenrechtendialoog 

met de betrokken landen; benadrukt dat het 

belangrijk is om van de rechten van het 

kind een prioriteit te maken in het 

buitenlands beleid van de EU; 

72. verzoekt de Commissie en de EDEO 

actie te blijven ondernemen op het vlak van 

de rechten van het kind, met speciale 

aandacht voor geweld tegen kinderen, met 

inbegrip van foltering, aangezien 

organisaties als UNICEF en Amnesty 

International melding hebben gemaakt van 

gevallen van foltering en gevangenschap 

van kinderen; vraagt kwesties als 

dwangarbeid van kinderen, 

kinderhuwelijken en kindermishandeling, 

de inlijving van kinderen bij gewapende 

groepen en hun ontwapening, rehabilitatie 

en re-integratie en het probleem van 

kinderen die van hekserij worden 

beschuldigd, op de agenda te plaatsen van 

de mensenrechtendialoog met de betrokken 

landen; benadrukt dat het belangrijk is om 

van de rechten van het kind een prioriteit te 

maken in het buitenlands beleid van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  412 

Kinga Gál 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 
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Ontwerpresolutie Amendement 

72. verzoekt de Commissie en de EDEO 

actie te blijven ondernemen op het vlak van 

de rechten van het kind, met speciale 

aandacht voor geweld tegen kinderen, met 

inbegrip van foltering, aangezien 

organisaties als UNICEF en Amnesty 

International melding hebben gemaakt van 

gevallen van foltering en gevangenschap 

van kinderen; vraagt kwesties als 

dwangarbeid van kinderen, 

kinderhuwelijken, de inlijving van 

kinderen bij gewapende groepen en hun 

ontwapening, rehabilitatie en re-integratie 

en het probleem van kinderen die van 

hekserij worden beschuldigd, op de agenda 

te plaatsen van de mensenrechtendialoog 

met de betrokken landen; benadrukt dat het 

belangrijk is om van de rechten van het 

kind een prioriteit te maken in het 

buitenlands beleid van de EU; 

72. verzoekt de Commissie en de EDEO 

actie te blijven ondernemen op het vlak van 

de rechten van het kind, met speciale 

aandacht voor geweld tegen kinderen, met 

inbegrip van foltering, aangezien 

organisaties als UNICEF en Amnesty 

International melding hebben gemaakt van 

gevallen van foltering en gevangenschap 

van kinderen; vraagt kwesties als 

dwangarbeid van kinderen, 

kinderhuwelijken, de inlijving van 

kinderen bij gewapende groepen en hun 

ontwapening, rehabilitatie en re-integratie 

en het probleem van kinderen die van 

hekserij worden beschuldigd, op de agenda 

te plaatsen van de mensenrechtendialoog 

met de betrokken landen; benadrukt dat 

kinderen en jongeren uitsluitend werk 

mogen uitvoeren dat hun gezondheid en 

persoonlijke ontwikkeling niet in gevaar 

brengt en het volgen van onderwijs niet in 

de weg staat; benadrukt dat het belangrijk 

is om van de rechten van het kind een 

prioriteit te maken in het buitenlands beleid 

van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  413 

Andi Cristea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 72 bis. merkt op dat het Verdrag inzake de 

rechten van het kind de noodzaak van een 

multidimensionele aanpak erkent door op 

te roepen tot wetgevings-, administratieve, 

sociale en onderwijsmaatregelen op het 

gebied van kinderarbeid; meent dat het 

voor een doeltreffende uitvoering daarvan 
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nodig is om wetgeving te koppelen aan 

beleidsmaatregelen die alternatieven 

aanbieden in de vorm van onderwijs en 

beroepsopleiding, evenals 

socialebeschermingsmaatregelen ten 

behoeve van kinderen en families; 

Or. en 

 

Amendement  414 

Andi Cristea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 72 ter. roept de EU op te blijven zorgen 

voor een stimulerende omgeving om 

kinderarbeid te voorkomen en te 

bestrijden, voor een sociale dialoog en 

gezamenlijke acties tussen de publieke en 

private sector voor de uitbanning van 

kinderarbeid; benadrukt dat het nodig is 

steun te verlenen en capaciteit op te 

bouwen voor de bestrijding van 

kinderarbeid in landen in een conflict- of 

postconflictsituatie; 

Or. en 

 

Amendement  415 

Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Kinga Gál, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, 

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Therese 

Comodini Cachia, Carlos Coelho, Lara Comi, Elissavet Vozemberg, Mairead 

McGuinness, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Timothy Kirkhope, Daniele Viotti 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

73. benadrukt nogmaals de noodzaak van 

intensievere inspanningen voor de 

73. benadrukt nogmaals de noodzaak van 

intensievere inspanningen voor de 
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tenuitvoerlegging van de herziene 

uitvoeringsstrategie ten aanzien van de EU-

richtsnoeren over kinderen en gewapende 

conflicten; spoort de EU aan de 

samenwerking met de speciale 

vertegenwoordiger van de VN voor door 

gewapende conflicten getroffen kinderen 

verder te verdiepen; roept op tot de 

universele ratificatie van het VN-Verdrag 

inzake de rechten van het kind en in het 

bijzonder het derde Facultatieve Protocol, 

zodat kinderen klachten kunnen indienen 

bij de VN-commissie voor de rechten van 

het kind; 

tenuitvoerlegging van de herziene 

uitvoeringsstrategie ten aanzien van de EU-

richtsnoeren over kinderen en gewapende 

conflicten; spoort de EU aan de 

samenwerking met de speciale 

vertegenwoordiger van de VN voor door 

gewapende conflicten getroffen kinderen 

verder te verdiepen; roept op tot de 

universele ratificatie van het VN-Verdrag 

inzake de rechten van het kind en in het 

bijzonder het derde Facultatieve Protocol, 

zodat kinderen klachten kunnen indienen 

bij de VN-commissie voor de rechten van 

het kind; roept de Commissie en de hoge 

vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de 

Commissie op om manieren te 

onderzoeken waarop de EU eenzijdig kan 

toetreden tot het VN-Verdrag inzake de 

rechten van het kind; 

Or. en 

 

Amendement  416 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

73. benadrukt nogmaals de noodzaak van 

intensievere inspanningen voor de 

tenuitvoerlegging van de herziene 

uitvoeringsstrategie ten aanzien van de EU-

richtsnoeren over kinderen en gewapende 

conflicten; spoort de EU aan de 

samenwerking met de speciale 

vertegenwoordiger van de VN voor door 

gewapende conflicten getroffen kinderen 

verder te verdiepen; roept op tot de 

universele ratificatie van het VN-Verdrag 

inzake de rechten van het kind en in het 

bijzonder het derde Facultatieve Protocol, 

zodat kinderen klachten kunnen indienen 

bij de VN-commissie voor de rechten van 

73. benadrukt nogmaals de noodzaak van 

intensievere inspanningen voor de 

tenuitvoerlegging van de herziene 

uitvoeringsstrategie ten aanzien van de EU-

richtsnoeren over kinderen en gewapende 

conflicten; spoort de EU aan de 

samenwerking met de speciale 

vertegenwoordiger van de VN voor door 

gewapende conflicten getroffen kinderen 

verder te verdiepen ter ondersteuning van 

de actieplannen en de toezichts- en 

rapporteringsmechanismen; roept op tot 

de universele ratificatie van het VN-

Verdrag inzake de rechten van het kind en 

in het bijzonder het derde Facultatieve 

Protocol, zodat kinderen klachten kunnen 
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het kind; indienen bij de VN-commissie voor de 

rechten van het kind; 

Or. en 

 

Amendement  417 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

73. benadrukt nogmaals de noodzaak van 

intensievere inspanningen voor de 

tenuitvoerlegging van de herziene 

uitvoeringsstrategie ten aanzien van de EU-

richtsnoeren over kinderen en gewapende 

conflicten; spoort de EU aan de 

samenwerking met de speciale 

vertegenwoordiger van de VN voor door 

gewapende conflicten getroffen kinderen 

verder te verdiepen; roept op tot de 

universele ratificatie van het VN-Verdrag 

inzake de rechten van het kind en in het 

bijzonder het derde Facultatieve Protocol, 

zodat kinderen klachten kunnen indienen 

bij de VN-commissie voor de rechten van 

het kind; 

73. benadrukt nogmaals de noodzaak van 

intensievere inspanningen voor de 

tenuitvoerlegging van de herziene 

uitvoeringsstrategie ten aanzien van de EU-

richtsnoeren over kinderen en gewapende 

conflicten; roept in dit kader op tot een 

betere benutting van de fondsen van het 

Stabiliteitsinstrument en het financieel 

instrument voor democratie en 

mensenrechten om het probleem van de 

kindsoldaten aan te pakken; spoort de EU 

aan de samenwerking met de speciale 

vertegenwoordiger van de VN voor door 

gewapende conflicten getroffen kinderen 

verder te verdiepen; roept op tot de 

universele ratificatie van het VN-Verdrag 

inzake de rechten van het kind en in het 

bijzonder het derde Facultatieve Protocol, 

zodat kinderen klachten kunnen indienen 

bij de VN-commissie voor de rechten van 

het kind; 

Or. fr 

 

Amendement  418 

Kinga Gál, Davor Ivo Stier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 73 bis. wijst erop dat ondervoeding van 

kinderen in ontwikkelingslanden een 

ernstig probleem vormt; is in dit verband 

verheugd over het onlangs tijdens de 

tweede Internationale 

Voedingsconferentie goedgekeurde 

actiekader dat als algemeen streefdoel 

heeft gesteld het aantal kinderen jonger 

dan vijf jaar die in hun groei zijn 

belemmerd wereldwijd met 40 % te doen 

afnemen; 

Or. en 

 

Amendement  419 

Marielle de Sarnez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 73 bis. herhaalt dat toegang tot onderwijs 

een grondrecht van het kind is en is 

vastgelegd in artikel 28 van het 

internationale Verdrag inzake de rechten 

van het kind van 1989; benadrukt dat het 

noodzakelijk is om in alle acties van de 

EU en de lidstaten de toegang van 

kinderen tot kwaliteitsvolle diensten en 

gezondheidszorg te verbeteren; 

Or. fr 

 

Amendement  420 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 24 bis en paragraaf 73 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 Rechten van inheemse volkeren 

 73 bis. stelt met bezorgdheid vast dat 

inheemse volkeren bijzondere risico's op 

discriminatie lopen en bijzonder 

kwetsbaar zijn voor politieke, 

economische, milieugerelateerde en 

arbeidsgerelateerde verandering en 

ontwrichting; wijst erop dat de meeste van 

deze mensen onder de armoededrempel 

leven en nauwelijks of geen toegang 

hebben tot systemen van 

vertegenwoordiging, politieke 

besluitvorming of rechtspraak; is 

bijzonder bezorgd over meldingen van 

wijdverspreide landroof, gedwongen 

ontheemding en mensenrechtenmisbruik 

ten gevolge van gewapende conflicten; 

Or. en 

 

Amendement  421 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 73 bis. betreurt dat er nog steeds landen in 

de wereld zijn die het Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap 

en het Verdrag inzake de rechten van het 

kind die gedetailleerde richtsnoeren 

bevatten voor de ontwikkeling van 

inclusieve maatschappijen voor de 

bescherming van kinderen met een 

handicap, niet willen ondertekenen; 

Or. en 
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Amendement  422 

Marielle de Sarnez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 73 ter. verzoekt de EU en de lidstaten om 

samen een beleid voor humanitaire hulp 

en ontwikkeling te voeren om een einde te 

maken aan ondervoeding bij kinderen;  

Or. fr 

 

Amendement  423 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

EU-actie op het vlak van migratie en 

vluchtelingen 

Migratie en vluchtelingen 

Or. en 

 

Amendement  424 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele 

menselijke waardigheid, en vraagt de EU 

Schrappen 
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te zorgen voor doeltreffende 

gemeenschappelijke normen op het gebied 

van opvangprocedures in de hele EU, 

teneinde de zwaksten te beschermen; 

nodigt de VV/HV, het lid van de 

Commissie dat belast is met Migratie en 

Binnenlandse Zaken, en de EDEO uit 

onder de lidstaten een echte geest van 

samenwerking en billijke lastenverdeling 

te bevorderen teneinde de veelvoudige 

uitdagingen die op dit domein blijven 

bestaan, het hoofd te bieden; herinnert 

aan het engagement van de Commissie 

om gepaste legale migratiekanalen te 

ontwikkelen en vraagt hiertoe de Dublin-

verordening te herzien, waardoor een 

onevenredige verantwoordelijkheid wordt 

gelegd bij de lidstaten met buitengrenzen 

van de Unie en de mogelijkheden van 

migranten om asiel te vragen en te krijgen 

worden gehinderd; 

Or. en 

 

Amendement  425 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

74. benadrukt dat sterkere beleidslijnen 

moeten worden ontwikkeld om dringende 

kwesties in verband met migranten, 

vluchtelingen en asielzoekers aan te 

pakken op een manier die strookt met 

internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, herhaalt zijn steun voor de 

dialoog over migratie en mobiliteit en het 

afsluiten van migratiepartnerschappen die 

de voordelen van cirkelmigratie 

bevorderen; 
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Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

een echte geest van samenwerking en 

billijke lastenverdeling te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die 

op dit domein blijven bestaan, het hoofd te 

bieden; herinnert aan het engagement 

van de Commissie om gepaste legale 

migratiekanalen te ontwikkelen en vraagt 

hiertoe de Dublin-verordening te herzien, 

waardoor een onevenredige 

verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de 

lidstaten met buitengrenzen van de Unie 

en de mogelijkheden van migranten om 

asiel te vragen en te krijgen worden 

gehinderd; 

Or. en 

 

Amendement  426 

Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

een echte geest van samenwerking en 

billijke lastenverdeling te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die op 

dit domein blijven bestaan, het hoofd te 

bieden; herinnert aan het engagement van 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

een echte geest van samenwerking en 

billijke lastenverdeling te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die op 

dit domein blijven bestaan, het hoofd te 
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de Commissie om gepaste legale 

migratiekanalen te ontwikkelen en vraagt 

hiertoe de Dublin-verordening te herzien, 

waardoor een onevenredige 

verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de 

lidstaten met buitengrenzen van de Unie 

en de mogelijkheden van migranten om 

asiel te vragen en te krijgen worden 

gehinderd; 

bieden; 

Or. en 

 

Amendement  427 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

een echte geest van samenwerking en 

billijke lastenverdeling te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die op 

dit domein blijven bestaan, het hoofd te 

bieden; herinnert aan het engagement van 

de Commissie om gepaste legale 

migratiekanalen te ontwikkelen en vraagt 

hiertoe de Dublin-verordening te herzien, 

waardoor een onevenredige 

verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de 

lidstaten met buitengrenzen van de Unie en 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

niet-begeleide minderjarigen en de 

zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

een echte geest van samenwerking en 

billijke lastenverdeling te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die op 

dit domein blijven bestaan, het hoofd te 

bieden; herinnert aan het engagement van 

de Commissie om gepaste legale 

migratiekanalen te ontwikkelen en vraagt 

hiertoe de Dublin-verordening te herzien, 

waardoor een onevenredige 

verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de 
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de mogelijkheden van migranten om asiel 

te vragen en te krijgen worden gehinderd; 

lidstaten met buitengrenzen van de Unie en 

de mogelijkheden van migranten om asiel 

te vragen en te krijgen worden gehinderd; 

Or. en 

 

Amendement  428 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

een echte geest van samenwerking en 

billijke lastenverdeling te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die 

op dit domein blijven bestaan, het hoofd te 

bieden; herinnert aan het engagement van 

de Commissie om gepaste legale 

migratiekanalen te ontwikkelen en vraagt 

hiertoe de Dublin-verordening te herzien, 

waardoor een onevenredige 

verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de 

lidstaten met buitengrenzen van de Unie en 

de mogelijkheden van migranten om asiel 

te vragen en te krijgen worden gehinderd; 

74. betreurt het dramatische aantal doden 

dat vorig jaar op de Middellandse Zee is 

gevallen, naar schatting enkele duizenden 

in 2013 – dit maakt deze zee de dodelijkste 

regio voor illegale migratie ter wereld; 
benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

samenwerking en billijke lastenverdeling te 

bevorderen, onder andere door 

vluchtelingen op te vangen en te 

hervestigen en bij te dragen aan zoek- en 

reddingsdiensten om migranten bij te 

staan in noodsituaties op zee wanneer ze 

de kust van de EU proberen te bereiken; 

herinnert er in dit verband aan dat het 

nodig is het beginsel van non-refoulement 

in Europese en internationale wateren na 

te leven, zoals is bevestigd door het 
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EHRM; herinnert aan het engagement van 

de Commissie om gepaste legale 

migratiekanalen te ontwikkelen en vraagt 

hiertoe de Dublin-verordening te herzien, 

waardoor een onevenredige 

verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de 

lidstaten met buitengrenzen van de Unie en 

de mogelijkheden van migranten om asiel 

te vragen en te krijgen worden gehinderd; 

Or. en 

 

Amendement  429 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

een echte geest van samenwerking en 

billijke lastenverdeling te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die op 

dit domein blijven bestaan, het hoofd te 

bieden; herinnert aan het engagement van 

de Commissie om gepaste legale 

migratiekanalen te ontwikkelen en vraagt 

hiertoe de Dublin-verordening te herzien, 

waardoor een onevenredige 

verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de 

lidstaten met buitengrenzen van de Unie 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

een echte geest van samenwerking en 

billijke verdeling van de 

verantwoordelijkheid te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die op 

dit domein blijven bestaan, het hoofd te 

bieden; herinnert aan het engagement van 

de Commissie om gepaste legale 

migratiekanalen te ontwikkelen; roept de 

lidstaten op om daartoe het onlangs 

goedgekeurde gemeenschappelijke 

asielpakket en de gemeenschappelijke 
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en de mogelijkheden van migranten om 

asiel te vragen en te krijgen worden 

gehinderd; 

migratiewetgeving van de EU volledig ten 

uitvoer te leggen; roept de lidstaten op om 

deel te nemen aan 

hervestigingsprogramma's en de 

ontwikkeling van regionale 

beschermingsprogramma's in de zwaarst 

getroffen gebieden op te schroeven; 

Or. en 

 

Amendement  430 

Francisco José Millán Mon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

een echte geest van samenwerking en 

billijke lastenverdeling te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die op 

dit domein blijven bestaan, het hoofd te 

bieden; herinnert aan het engagement van 

de Commissie om gepaste legale 

migratiekanalen te ontwikkelen en vraagt 

hiertoe de Dublin-verordening te herzien, 

waardoor een onevenredige 

verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de 

lidstaten met buitengrenzen van de Unie en 

de mogelijkheden van migranten om asiel 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

een echte geest van samenwerking en 

billijke lastenverdeling te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die op 

dit domein blijven bestaan, het hoofd te 

bieden; benadrukt dat het nodig is illegale 

migratie bij de wortel uit te roeien door 

samen te werken met de landen van 

oorsprong en doorreislanden en de 

samenwerking met deze landen tot het 

hoogste niveau op te voeren om illegale 

maffiabendes die munt slaan uit 

mensenhandel te bestrijden; herinnert aan 

het engagement van de Commissie om 
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te vragen en te krijgen worden gehinderd; gepaste legale migratiekanalen te 

ontwikkelen en vraagt hiertoe de Dublin-

verordening te herzien, waardoor een 

onevenredige verantwoordelijkheid wordt 

gelegd bij de lidstaten met buitengrenzen 

van de Unie en de mogelijkheden van 

migranten om asiel te vragen en te krijgen 

worden gehinderd; 

Or. en 

 

Amendement  431 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

een echte geest van samenwerking en 

billijke lastenverdeling te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die op 

dit domein blijven bestaan, het hoofd te 

bieden; herinnert aan het engagement van 

de Commissie om gepaste legale 

migratiekanalen te ontwikkelen en vraagt 

hiertoe de Dublin-verordening te herzien, 

waardoor een onevenredige 

verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de 

lidstaten met buitengrenzen van de Unie 

en de mogelijkheden van migranten om 

74. benadrukt dat initiatieven moeten 

worden ontwikkeld die een 

gemeenschappelijk en intelligent beheer 

van de migrantenstromen op EU-niveau 

mogelijk maken, om dringende kwesties in 

verband met migranten, vluchtelingen en 

asielzoekers aan te pakken op een manier 

die strookt met internationaal recht inzake 

de mensenrechten en fundamentele 

menselijke waardigheid, en vraagt de EU te 

zorgen voor doeltreffende 

gemeenschappelijke normen op het gebied 

van opvangprocedures in de hele EU, 

teneinde de zwaksten te beschermen; 

nodigt de VV/HV, het lid van de 

Commissie dat belast is met Migratie en 

Binnenlandse Zaken, en de EDEO uit 

onder de lidstaten een echte geest van 

samenwerking en billijke lastenverdeling te 

bevorderen teneinde de veelvoudige 

uitdagingen die op dit domein blijven 

bestaan, het hoofd te bieden; herinnert aan 

het engagement van de Commissie om 

gepaste legale migratiekanalen te 

ontwikkelen en verzoekt de EU voorrang 

te geven aan een dynamische en 

proactieve benadering en een nieuwe 
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asiel te vragen en te krijgen worden 

gehinderd; 
invulling te geven aan haar migratiebeleid 

dat op termijn een waar onderdeel van 

haar buitenlands beleid moet worden door 

migratie aan te pakken in de context van 

de sociale, economische en politieke 

ontwikkeling van het nabuurschapsbeleid 

van de EU; vraagt de EU 

gemeenschappelijke regels en criteria te 

ontwikkelen die op de verschillende 

situaties zijn afgestemd;  

Or. fr 

 

Amendement  432 

Mariya Gabriel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

een echte geest van samenwerking en 

billijke lastenverdeling te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die op 

dit domein blijven bestaan, het hoofd te 

bieden; herinnert aan het engagement van 

de Commissie om gepaste legale 

migratiekanalen te ontwikkelen en vraagt 

hiertoe de Dublin-verordening te herzien, 

waardoor een onevenredige 

verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

een echte geest van samenwerking en 

billijke lastenverdeling te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die op 

dit domein blijven bestaan, het hoofd te 

bieden; herinnert aan het belang van een 

intensievere samenwerking tussen de EU 

en de partnerlanden, in het bijzonder in 

het Middellandse Zeegebied, om de 

netwerken voor migrantensmokkel te 

ontmantelen en een einde te maken aan 
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lidstaten met buitengrenzen van de Unie en 

de mogelijkheden van migranten om asiel 

te vragen en te krijgen worden gehinderd; 

de mensenhandel; herinnert aan het 

engagement van de Commissie om gepaste 

legale migratiekanalen te ontwikkelen en 

vraagt hiertoe de Dublin-verordening te 

herzien, waardoor een onevenredige 

verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de 

lidstaten met buitengrenzen van de Unie en 

de mogelijkheden van migranten om asiel 

te vragen en te krijgen worden gehinderd; 

Or. fr 

 

Amendement  433 

Therese Comodini Cachia 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

een echte geest van samenwerking en 

billijke lastenverdeling te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die op 

dit domein blijven bestaan, het hoofd te 

bieden; herinnert aan het engagement van 

de Commissie om gepaste legale 

migratiekanalen te ontwikkelen en vraagt 

hiertoe de Dublin-verordening te herzien, 

waardoor een onevenredige 

verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de 

lidstaten met buitengrenzen van de Unie en 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie, Binnenlandse Zaken 

en Burgerschap, en de EDEO uit onder de 

lidstaten een echte geest van samenwerking 

en billijke lastenverdeling te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die op 

dit domein blijven bestaan, het hoofd te 

bieden; herinnert aan het engagement van 

de Commissie om gepaste legale 

migratiekanalen te ontwikkelen en vraagt 

hiertoe de Dublin-verordening te herzien, 

waardoor een onevenredige 

verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de 

lidstaten met buitengrenzen van de Unie en 
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de mogelijkheden van migranten om asiel 

te vragen en te krijgen worden gehinderd; 

de mogelijkheden van migranten om asiel 

te vragen en te krijgen worden gehinderd; 

Or. en 

 

Amendement  434 

Aymeric Chauprade 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele 

menselijke waardigheid, en vraagt de EU te 

zorgen voor doeltreffende 

gemeenschappelijke normen op het gebied 

van opvangprocedures in de hele EU, 

teneinde de zwaksten te beschermen; 

nodigt de VV/HV, het lid van de 

Commissie dat belast is met Migratie en 

Binnenlandse Zaken, en de EDEO uit 

onder de lidstaten een echte geest van 

samenwerking en billijke lastenverdeling te 

bevorderen teneinde de veelvoudige 

uitdagingen die op dit domein blijven 

bestaan, het hoofd te bieden; herinnert aan 

het engagement van de Commissie om 

gepaste legale migratiekanalen te 

ontwikkelen en vraagt hiertoe de Dublin-

verordening te herzien, waardoor een 

onevenredige verantwoordelijkheid wordt 

gelegd bij de lidstaten met buitengrenzen 

van de Unie en de mogelijkheden van 

migranten om asiel te vragen en te krijgen 

worden gehinderd; 

74. benadrukt dat migratie opnieuw een 

bevoegdheid van de lidstaten moet 

worden, omdat zij als eerste te maken 

krijgen met dringende kwesties in verband 

met migranten, vluchtelingen en 

asielzoekers, op een manier die strookt met 

het subsidiariteitsbeginsel en de 

fundamentele menselijke waardigheid, en 

vraagt de EU de soevereiniteit van de 

lidstaten op dit gebied te respecteren; 

nodigt de VV/HV, het lid van de 

Commissie dat belast is met Migratie en 

Binnenlandse Zaken, en de EDEO uit 

onder de lidstaten een echte geest van 

samenwerking en billijke lastenverdeling te 

bevorderen teneinde de veelvoudige 

uitdagingen die op dit domein blijven 

bestaan, het hoofd te bieden; 

Or. fr 
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Amendement  435 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

een echte geest van samenwerking en 

billijke lastenverdeling te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die op 

dit domein blijven bestaan, het hoofd te 

bieden; herinnert aan het engagement van 

de Commissie om gepaste legale 

migratiekanalen te ontwikkelen en vraagt 

hiertoe de Dublin-verordening te herzien, 

waardoor een onevenredige 

verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de 

lidstaten met buitengrenzen van de Unie en 

de mogelijkheden van migranten om asiel 

te vragen en te krijgen worden gehinderd; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

Or. fr 

 

Amendement  436 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 
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Ontwerpresolutie Amendement 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

een echte geest van samenwerking en 

billijke lastenverdeling te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die op 

dit domein blijven bestaan, het hoofd te 

bieden; herinnert aan het engagement van 

de Commissie om gepaste legale 

migratiekanalen te ontwikkelen en vraagt 

hiertoe de Dublin-verordening te herzien, 

waardoor een onevenredige 

verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de 

lidstaten met buitengrenzen van de Unie en 

de mogelijkheden van migranten om asiel 

te vragen en te krijgen worden gehinderd; 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU een 

gemeenschappelijk asielstelsel in te 

voeren en te zorgen voor doeltreffende 

gemeenschappelijke normen op het gebied 

van opvangprocedures in de hele EU, 

teneinde de zwaksten te beschermen; 

nodigt de VV/HV, het lid van de 

Commissie dat belast is met Migratie en 

Binnenlandse Zaken, en de EDEO uit 

onder de lidstaten een echte geest van 

samenwerking en billijke lastenverdeling te 

bevorderen teneinde de veelvoudige 

uitdagingen die op dit domein blijven 

bestaan, het hoofd te bieden; herinnert aan 

het engagement van de Commissie om 

gepaste legale migratiekanalen te 

ontwikkelen en vraagt hiertoe de Dublin-

verordening te herzien, waardoor een 

onevenredige verantwoordelijkheid wordt 

gelegd bij de lidstaten met buitengrenzen 

van de Unie en de mogelijkheden van 

migranten om asiel te vragen en te krijgen 

worden gehinderd; 

Or. fr 

 

Amendement  437 

Marielle de Sarnez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld 

74. benadrukt dat op EU-niveau sterkere 

beleidslijnen moeten worden ontwikkeld, 
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om dringende kwesties in verband met 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers 

aan te pakken op een manier die strookt 

met internationaal recht inzake de 

mensenrechten en fundamentele menselijke 

waardigheid, en vraagt de EU te zorgen 

voor doeltreffende gemeenschappelijke 

normen op het gebied van 

opvangprocedures in de hele EU, teneinde 

de zwaksten te beschermen; nodigt de 

VV/HV, het lid van de Commissie dat 

belast is met Migratie en Binnenlandse 

Zaken, en de EDEO uit onder de lidstaten 

een echte geest van samenwerking en 

billijke lastenverdeling te bevorderen 

teneinde de veelvoudige uitdagingen die op 

dit domein blijven bestaan, het hoofd te 

bieden; herinnert aan het engagement van 

de Commissie om gepaste legale 

migratiekanalen te ontwikkelen en vraagt 

hiertoe de Dublin-verordening te herzien, 

waardoor een onevenredige 

verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de 

lidstaten met buitengrenzen van de Unie en 

de mogelijkheden van migranten om asiel 

te vragen en te krijgen worden gehinderd; 

die blijk geven van een grotere solidariteit 

en samenhang, om dringende kwesties in 

verband met migranten, vluchtelingen en 

asielzoekers aan te pakken op een manier 

die strookt met internationaal recht inzake 

de mensenrechten en fundamentele 

menselijke waardigheid, en vraagt de EU te 

zorgen voor doeltreffende 

gemeenschappelijke normen op het gebied 

van opvangprocedures in de hele EU, 

teneinde de zwaksten te beschermen; 

nodigt de VV/HV, het lid van de 

Commissie dat belast is met Migratie en 

Binnenlandse Zaken, en de EDEO uit 

onder de lidstaten een echte geest van 

samenwerking en billijke lastenverdeling te 

bevorderen teneinde de veelvoudige 

uitdagingen die op dit domein blijven 

bestaan, het hoofd te bieden; herinnert aan 

het engagement van de Commissie om 

gepaste legale migratiekanalen te 

ontwikkelen en vraagt hiertoe de Dublin-

verordening te herzien, waardoor een 

onevenredige verantwoordelijkheid wordt 

gelegd bij de lidstaten met buitengrenzen 

van de Unie en de mogelijkheden van 

migranten om asiel te vragen en te krijgen 

worden gehinderd; 

Or. fr 

 

Amendement  438 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 74 bis. is verontwaardigd over het aantal 

personen dat de dood heeft gevonden op 

de Middellandse Zee, dat volgens het 

verslag "Fatale reizen" van de 

Internationale Organisatie voor Migratie 

in 2013 naar schatting 3000 bedroeg – dit 

maakt deze zee de dodelijkste regio voor 
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illegale migratie ter wereld; roept alle EU-

instellingen en lidstaten op om 

besprekingen te starten over concrete 

maatregelen om de verdeling van de 

verantwoordelijkheid te vergroten, 

waaronder voor de opvang en 

hervestiging van vluchtelingen, en een 

bijdrage te leveren aan zoek- en 

reddingsdiensten ter ondersteuning van 

migranten die in nood raken op zee 

wanneer zij proberen de kust van de EU te 

bereiken; 

Or. en 

 

Amendement  439 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 74 bis. roept de EU op ervoor te zorgen 

dat de onderhandeling en 

tenuitvoerlegging van alle 

samenwerkings- en 

overnameovereenkomsten op het gebied 

van migratie met landen buiten de EU 

strookt met de internationale 

mensenrechten, het vluchtelingenrecht en 

het internationaal zeerecht en vraagt te 

worden geraadpleegd alvorens deze 

overeenkomsten worden afgesloten; 

vraagt om te zorgen voor meer 

transparantie bij de onderhandeling van 

dergelijke overeenkomsten en 

toezichtsmechanismen te integreren 

waarmee het effect van de samenwerking 

op het gebied van migratie met landen 

buiten de EU en van 

grenscontrolemaatregelen, met inbegrip 

van Frontex en Eurosur, op de 

mensenrechten kan worden beoordeeld; 

dringt erop aan dat de mensenrechten in 
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alle activiteiten van Frontex moeten 

worden geïntegreerd en bewaakt; 

Or. en 

 

Amendement  440 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 74 ter. roept de Europese Commissie en 

de lidstaten op ervoor te zorgen dat de 

onderhandeling en tenuitvoerlegging van 

alle samenwerkingsovereenkomsten op 

het gebied van migratie met landen buiten 

de EU strookt met de internationale 

mensenrechten, het vluchtelingenrecht en 

het internationale zeerecht; vraagt deze 

instellingen om te zorgen voor meer 

transparantie bij de onderhandeling van 

dergelijke overeenkomsten en 

toezichtsmechanismen te integreren 

waarmee het effect van de samenwerking 

op het gebied van migratie met landen 

buiten de EU en van 

grenscontrolemaatregelen, met inbegrip 

van Frontex en Eurosur, op de 

mensenrechten kan worden beoordeeld; 

Or. en 

 

Amendement  441 

Mariya Gabriel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 74 bis. is ingenomen met de toevoeging 

van het criterium eerbiediging van de 



 

AM\1043088NL.doc 261/286 PE544.314v01-00 

 NL 

mensenrechten en de fundamentele 

vrijheden aan de lijst van criteria op 

grond waarvan wordt bepaald of al dan 

niet onderhandelingen worden opgestart 

met derde landen over een vrijstelling van 

de visumplicht 1a; verzoekt de Commissie 

dit nieuwe criterium te gebruiken als 

pressiemiddel in het strategisch en 

economisch kader van de 

visumonderhandelingen om de dialoog 

over mensenrechten met derde landen te 

verdiepen; 

 __________________ 

 1a Verordening (EU) nr. 509/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 

539/2001 van de Raad tot vaststelling van 

de lijst van derde landen waarvan de 

onderdanen bij overschrijding van de 

buitengrenzen in het bezit moeten zijn van 

een visum en de lijst van derde landen 

waarvan de onderdanen van die plicht 

zijn vrijgesteld 

Or. fr 

 

Amendement  442 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 74 ter. roept de Europese Commissie op 

om een onafhankelijke beoordeling van 

haar programma's voor migratie en 

grenscontrole in de EU en daarbuiten uit 

te voeren teneinde verbeteringen voor te 

stellen ter voorkoming van 

mensenrechtenschendingen; 

Or. en 



 

PE544.314v01-00 262/286 AM\1043088NL.doc 

NL 

 

Amendement  443 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 74 quater. roept de Europese Commissie 

op opdracht te geven tot een 

onafhankelijke beoordeling van haar 

programma's voor migratie en 

grenscontrole in de EU en daarbuiten 

teneinde verbeteringen voor te stellen ter 

voorkoming van 

mensenrechtenschendingen; 

Or. en 

 

Amendement  444 

Angel Dzhambazki 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 74 bis. verzoekt de Commissie een verslag 

te presenteren over de toepassing van 

bestaande overnameovereenkomsten met 

derde landen; verzoekt de Commissie 

overnameovereenkomsten op te stellen, en 

onderhandelingen te openen over het 

sluiten daarvan, met landen die aan de 

EU grenzen en met de belangrijke 

doorreislanden voor illegale immigranten 

waarmee dergelijke overeenkomsten nog 

niet zijn gesloten; 

Or. bg 

Amendement  445 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 74 bis. veroordeelt met klem het 

onvermogen van de Europese Unie, haar 

lidstaten en de partnerlanden om het 

asielrecht en de redding van 

mensenlevens op zee te garanderen; is 

gekant tegen de 

overnameovereenkomsten, met name 

omdat zij een voorwaarde vormen voor 

overeenkomsten met derde landen, 

inclusief ontwikkelingsovereenkomsten; is 

van mening dat dit migratiebeleid een 

graadmeter is voor aannamen ten 

opzichte van de bevolking van zuidelijke 

landen; vraagt om een 

visumliberaliseringsbeleid ten aanzien 

van onderdanen van zuidelijke landen, in 

het bijzonder van landen die zich in een 

democratisch overgangsproces bevinden, 

zoals Tunesië, en om de invoering van 

regels voor de hervestiging van deze 

mensen in alle lidstaten; 

Or. fr 

 

Amendement  446 

Therese Comodini Cachia 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 74 bis. roept de VV/HV en de lidstaten op 

de externe dimensie van de EU verder te 

versterken om illegale en onrechtmatige 

oorzaken van migratie aan te pakken en 

maatregelen tegen mensenhandel en 

mensensmokkel te versterken; 

Or. en 
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Amendement  447 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 74 bis. is uiterst bezorgd over de verslagen 

over grootschalige sterfte en 

mensenrechtenschendingen van 

migranten en asielzoekers op weg naar de 

EU; roept de EU en de lidstaten op om 

samen te werken met de VN, regionale 

mechanismen, overheden en ngo's om 

deze kwesties aan te pakken; 

Or. en 

 

Amendement  448 

Louis Michel, Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 74 bis. spoort het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken 

aan partnerschappen met derde landen te 

ontwikkelen om de internationale 

bescherming van asielzoekers te 

versterken; 

Or. fr 

 

Amendement  449 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivo Belet, Petr Ježek, Kinga Gál, Miapetra Kumpula-Natri, 

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Therese 

Comodini Cachia, Carlos Coelho, Lara Comi, Elissavet Vozemberg, Mairead 

McGuinness, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Timothy Kirkhope, Daniele Viotti 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 74 bis. is van mening dat kinderen van 

migranten in het bijzonder kwetsbaar zijn, 

met name wanneer ze niet begeleid 

worden; herinnert eraan dat niet-

begeleide minderjarigen in de eerste 

plaats kinderen zijn en dat niet het 

migratiebeleid, maar de bescherming van 

kinderen de prioriteit moet zijn bij de 

omgang met deze kinderen in 

overeenstemming met het kernbeginsel 

van de belangen van het kind; 

Or. en 

 

Amendement  450 

Therese Comodini Cachia 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 74 ter. moedigt de VV/HV en de EDEO 

aan om verder steun te blijven verlenen 

aan het ratificatieproces van het VN-

Verdrag tegen grensoverschrijdende 

georganiseerde misdaad, het protocol 

inzake de voorkoming, bestrijding en 

bestraffing van mensenhandel, met name 

van vrouwen en kinderen, het protocol 

tegen de smokkel van migranten over 

land, over zee en door de lucht en het 

protocol tegen de illegale vervaardiging 

van en handel in vuurwapens, hun 

onderdelen, componenten en munitie; 

Or. en 
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Amendement  451 

Therese Comodini Cachia 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 74 quater. moedigt de EDEO en de 

lidstaten aan om landen van oorsprong, 

doorreislanden of landen van bestemming 

voor mensenhandel of mensensmokkel 

nauwlettend in de gaten te houden en deze 

zorgen stelselmatig naar voren te brengen 

in de politieke dialoog met de 

desbetreffende landen alsook in openbare 

verklaringen; 

Or. en 

 

Amendement  452 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 74 quinquies. veroordeelt de voortdurende 

criminalisering van irreguliere migratie 

binnen de EU die ten koste gaat van de 

mensenrechten van deze personen en 

dringt erop aan om onverwijld de nodige 

waarborgen, verantwoordings- en 

handhavingsmechanismen voor de 

mensenrechten in te voeren; 

Or. en 

 

Amendement  453 

Michèle Alliot-Marie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 
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Ontwerpresolutie Amendement 

75. vraagt dat de Commissie en de EDEO 

actief deelnemen aan het debat over de 

term "klimaatvluchteling", met inbegrip 

van de mogelijke juridische definitie in 

het internationale recht of in enige 

juridisch bindende internationale 

overeenkomst; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  454 

Georgios Epitideios 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

75. vraagt dat de Commissie en de EDEO 

actief deelnemen aan het debat over de 

term "klimaatvluchteling", met inbegrip 

van de mogelijke juridische definitie in 

het internationale recht of in enige 

juridisch bindende internationale 

overeenkomst; 

Schrappen 

Or. el 

Amendement  455 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

75. vraagt dat de Commissie en de EDEO 

actief deelnemen aan het debat over de 

term "klimaatvluchteling", met inbegrip 

van de mogelijke juridische definitie in 

het internationale recht of in enige 

juridisch bindende internationale 

Schrappen 
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overeenkomst; 

Or. en 

 

Amendement  456 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

75. vraagt dat de Commissie en de EDEO 

actief deelnemen aan het debat over de 

term "klimaatvluchteling", met inbegrip 

van de mogelijke juridische definitie in het 

internationale recht of in enige juridisch 

bindende internationale overeenkomst; 

75. is nogmaals de mening toegedaan dat 

de klimaatverandering de meest 

fundamentele mensenrechten aantast, tot 

bevolkingsverschuiving leidt en tevens een 

nieuwe gedwongen migratie veroorzaakt 

hetgeen de Europese Unie adequaat moet 

aanpakken; vraagt dat de Commissie en de 

EDEO actief deelnemen aan het debat over 

de term "klimaatvluchteling", met inbegrip 

van de mogelijke juridische definitie in het 

internationale recht of in enige juridisch 

bindende internationale overeenkomst; 

Or. fr 

 

Amendement  457 

László Tőkés 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

76. vraagt om een gemeenschappelijke 

beleidsaanpak van de EU om het probleem 

van landroof aan te pakken; merkt op dat 

het feit dat aan de armen op het platteland 

en in de steden de toegang tot land en 

natuurlijke hulpbronnen wordt ontzegd, 

één van de belangrijkste redenen voor 

honger en armoede in de wereld is, hetgeen 

een impact heeft op het genot door de 

76. vraagt om een gemeenschappelijke 

beleidsaanpak van de EU om het probleem 

van landroof aan te pakken; merkt op dat 

het feit dat aan de armen op het platteland 

en in de steden de toegang tot land en 

natuurlijke hulpbronnen wordt ontzegd, 

één van de belangrijkste redenen voor 

honger en armoede in de wereld is, hetgeen 

een impact heeft op het genot door de 
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lokale gemeenschappen van hun 

mensenrechten en van hun recht op 

geschikte voeding; is ingenomen over het 

feit dat de EU betrokken is bij de 

ontwikkeling van de vrijwillige 

richtsnoeren voor verantwoord beheer van 

bodemgebruik, visserij en bosbouw, die 

onder auspiciën van de Verenigde Naties 

zijn aangenomen; benadrukt niettemin dat 

mensenrechten- en 

armoedebestrijdingsoverwegingen 

dringend moeten worden geïntegreerd in de 

besluitvorming over de aankoop of 

langdurige pacht van grote stukken grond 

door investeerders; beschouwt de reactie 

van de EU op deze kwestie als een 

belangrijke test voor haar belofte om in 

haar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in 

de richting van een op recht gebaseerde 

aanpak te evolueren; 

lokale gemeenschappen van hun 

mensenrechten en van hun recht op 

geschikte voeding; is ingenomen over het 

feit dat de EU betrokken is bij de 

ontwikkeling van de vrijwillige 

richtsnoeren voor verantwoord beheer van 

bodemgebruik, visserij en bosbouw, die 

onder auspiciën van de Verenigde Naties 

zijn aangenomen; benadrukt niettemin dat 

mensenrechten- en 

armoedebestrijdingsoverwegingen 

dringend moeten worden geïntegreerd in de 

besluitvorming over de aankoop of 

langdurige pacht van grote stukken grond 

door investeerders; beschouwt de reactie 

van de EU op deze kwestie als een 

belangrijke test voor haar belofte om in 

haar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in 

de richting van een op recht gebaseerde 

aanpak te evolueren, zoals bedoeld in het 

Verdrag van Lissabon, waardoor het 

ontwikkelingsbeleid van de EU verder zou 

bijdragen tot de duurzame economische, 

sociale en ecologische ontwikkeling van 

ontwikkelingslanden met als voornaamste 

doel het uitroeien van armoede in de hele 

wereld; 

Or. en 

 

Amendement  458 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

76. vraagt om een gemeenschappelijke 

beleidsaanpak van de EU om het probleem 

van landroof aan te pakken; merkt op dat 

het feit dat aan de armen op het platteland 

en in de steden de toegang tot land en 

natuurlijke hulpbronnen wordt ontzegd, 

één van de belangrijkste redenen voor 

76. vraagt om een gemeenschappelijke 

beleidsaanpak van de EU om het probleem 

van landroof aan te pakken; is ingenomen 

over het feit dat de EU betrokken is bij de 

ontwikkeling van de vrijwillige 

richtsnoeren voor verantwoord beheer van 

bodemgebruik, visserij en bosbouw, die 
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honger en armoede in de wereld is, 

hetgeen een impact heeft op het genot 

door de lokale gemeenschappen van hun 

mensenrechten en van hun recht op 

geschikte voeding; is ingenomen over het 

feit dat de EU betrokken is bij de 

ontwikkeling van de vrijwillige 

richtsnoeren voor verantwoord beheer van 

bodemgebruik, visserij en bosbouw, die 

onder auspiciën van de Verenigde Naties 

zijn aangenomen; benadrukt niettemin dat 

mensenrechten- en 

armoedebestrijdingsoverwegingen 
dringend moeten worden geïntegreerd in 

de besluitvorming over de aankoop of 

langdurige pacht van grote stukken grond 

door investeerders; beschouwt de reactie 

van de EU op deze kwestie als een 

belangrijke test voor haar belofte om in 

haar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in 

de richting van een op recht gebaseerde 

aanpak te evolueren; 

onder auspiciën van de Verenigde Naties 

zijn aangenomen; benadrukt niettemin dat 

dringend een specifieke strategie moet 

worden ontwikkeld om conflicten over 

landgebruik en hun gevolgen voor de 

mensenrechten aan te pakken; beschouwt 

de reactie van de EU op deze kwestie als 

een belangrijke test voor haar belofte om in 

haar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in 

de richting van een op recht gebaseerde 

aanpak te evolueren en te zorgen voor 

samenhang tussen haar 

mensenrechtenbeleid en haar handels- en 

investeringsbeleid, dat een steeds grotere 

impact heeft op kwesties over 

landgebruik; 

Or. en 

 

Amendement  459 

László Tőkés 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 bis. roept de EU en de lidstaten op om 

hun ontwikkelingsagenda's beter op 

elkaar af te stemmen in het licht van het 

Verdrag van Lissabon door het 

ontwikkelingsbeleid op de voorgrond te 

plaatsen in de externe betrekkingen van 

de Unie, zodat nationale prioriteiten en 

Europese agenda's ter bevordering van de 

mensenrechten beter op elkaar worden 

afgestemd in het kader van het 

ontwikkelingsbeleid, gezien de 

complexiteit van het ontwikkelingsbeleid 
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van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  460 

László Tőkés 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 ter. roept de EDEO, onder leiding van 

de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter 

van de Commissie, op om het buitenlands 

en veiligheidsbeleid beter af te stemmen 

op het ontwikkelingsbeleid teneinde 

synergieën te ontwikkelen en te zorgen 

voor een coherente benadering van de 

universele toepassing van de 

mensenrechten via het 

ontwikkelingsbeleid van de EU; roept 

voorts de EU op om beter extern te 

coördineren met opkomende economieën, 

zoals de BRIC-landen, op multinationale 

fora om kwesties van mondiaal bestuur 

aan te pakken en de mensenrechten te 

bevorderen door hun verschillende 

ontwikkelingsagenda's op elkaar af te 

stemmen; 

Or. en 

 

Amendement  461 

Andi Cristea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 bis. dringt er bij de EU op aan extra 

inspanningen te leveren, mensenrechten 

en democratie effectiever in 
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ontwikkelingssamenwerking te integreren 

en ervoor te zorgen dat de 

ontwikkelingsprogramma's van de EU 

ertoe bijdragen dat de partnerlanden hun 

internationale verplichtingen op het 

gebied van mensenrechten nakomen; 

vraagt dat mensenrechten en democratie 

worden opgenomen in programma's 

gericht op de samenhang van noodhulp, 

rehabilitatie en ontwikkeling, vanwege 

hun belang in het overgangsproces van 

humanitaire noodsituaties naar 

ontwikkeling; 

Or. en 

 

Amendement  462 

Kinga Gál, Davor Ivo Stier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 bis. verwelkomt het nieuwe initiatief 

voor de "EU Aid Volunteers" dat vanaf 

de periode 2014-2020 circa 18 000 

personen uit de EU en derde landen de 

kans zal bieden om wereldwijd deel te 

nemen aan humanitaire operaties op 

plaatsen waar de hulp het hardst nodig is 

en om solidariteit te laten zien door 

gemeenschappen die zijn getroffen door 

natuur- of door mensen veroorzaakte 

rampen hulp te geven; 

Or. en 

 

Amendement  463 

Kati Piri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 76 bis. dringt er bij de EU op aan 

mensenrechten en democratie effectiever 

in ontwikkelingssamenwerking te 

integreren en ervoor te zorgen dat de 

ontwikkelingsprogramma's van de EU 

ertoe bijdragen dat de partnerlanden hun 

internationale verplichtingen op het 

gebied van mensenrechten nakomen; 

Or. en 

 

Amendement  464 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 bis. benadrukt dat het van belang is 

ontwikkelingshulp te koppelen aan 

geloofwaardige inspanningen voor 

democratisering; 

Or. en 

 

Amendement  465 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 ter. roept de raad voor 

effectbeoordeling, onder het toezicht van 

de voorzitter van de Commissie, op ervoor 

te zorgen dat wanneer wordt gesproken 

over EU-projecten voor 

ontwikkelingssamenwerking rekening 

wordt gehouden met de gevolgen voor de 
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mensenrechten en omgekeerd; 

Or. en 

 

Amendement  466 

Andi Cristea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 ter. moedigt de EU aan haar 

ontwikkelingsbijstand te blijven richten op 

versterking van institutionele opbouw en 

ontwikkeling van het maatschappelijk 

middenveld in begunstigde landen, 

aangezien deze elementen van cruciaal 

belang zijn voor goed bestuur; verzoekt 

om de versterking van de 

mensenrechtenclausules en -voorwaarden 

in door de EU gesteunde programma's; 

verzoekt de Europese Dienst voor extern 

optreden en de Commissie om de 

koppelingen tussen de 

mensenrechtendialoog met partnerlanden 

en ontwikkelingssamenwerking te 

garanderen te verbeteren en daartoe op 

zoek te gaan naar nieuwe methoden; 

Or. en 

 

Amendement  467 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 bis. herinnert eraan dat de VN heeft 

erkend dat zonder een op mensenrechten 

gebaseerde benadering van ontwikkeling, 

de ontwikkelingsdoelstellingen niet 
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volledig bereikt kunnen worden; roept de 

EU op waakzaam te blijven zodat de 

kwestie van mensenrechtenverdedigers en 

de ruimte voor het maatschappelijk 

middenveld uitdrukkelijk worden 

opgenomen in de besprekingen na de 

millenniumdoelstellingen om ervoor te 

zorgen dat burgers in 

ontwikkelingslanden hun recht op beleid 

ter bestrijding van armoede vrij kunnen 

opeisen; 

Or. en 

 

Amendement  468 

Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 ter. is verheugd dat de Europese 

Commissie een ontwikkelingstoolkit heeft 

ontwikkeld die is gebaseerd op 

mensenrechten en roept haar op om deze 

volledig uit te voeren in nauwe 

samenwerking met het desbetreffende 

maatschappelijk middenveld in elk land; 

moedigt de Europese Commissie aan om 

een regelmatige beoordeling van haar 

instrument voor te bereiden zodat het kan 

worden verbeterd en effectief kan worden 

toegepast op relevant ontwikkelingsbeleid, 

met inbegrip van methoden van blending 

die private actoren bij ontwikkelingsbeleid 

betrekken; 

Or. en 

 

Amendement  469 

Andi Cristea 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 quater. benadrukt het verband tussen 

extreme armoede en het gebrek aan 

mensenrechten, en onderstreept dat het 

noodzakelijk is om een reeks beginselen 

uit te werken over de toepassing van 

normen en criteria inzake mensenrechten 

in de strijd tegen extreme armoede; 

Or. en 

 

Amendement  470 

Andi Cristea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 quinquies. merkt op dat ongeveer 70 % 

van de armsten ter wereld in 

plattelandsgebieden leven en direct 

afhankelijk zijn van de biologische 

diversiteit voor hun levensonderhoud; 

roept de EU op om de toegang van de 

bevolking tot de natuurlijke en essentiële 

hulpbronnen van hun land, evenals de 

toegang tot grond, water en 

voedselzekerheid als grondrecht te 

verdedigen; betreurt het feit dat een 

aanzienlijk aantal mensen niet 

beschikken over basisvoorzieningen als 

water; vestigt de aandacht op de rechten 

die zijn vastgelegd in het VN-pact voor 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, 

zoals het recht op geschikte voeding, 

sociale minimumnormen, onderwijs, 

gezondheidszorg, billijke en gunstige 

arbeidsomstandigheden en deelname aan 

het culturele leven, die alle op dezelfde 

manier behandeld moeten worden. 
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Or. en 

 

Amendement  471 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 bis. verzoekt de EU en haar lidstaten 

om van de millenniumdoelstellingen voor 

ontwikkeling de topprioriteit zowel van 

hun intern beleid als van hun 

betrekkingen met derde landen te maken; 

benadrukt dat deze doelstellingen, en in 

het bijzonder de doelstellingen aangaande 

de uitbanning van armoede en de gelijke 

toegang tot onderwijs voor iedereen 

ongeacht het geslacht, alleen 

verwezenlijkt kunnen worden door de 

invoering en versterking van voor 

iedereen toegankelijke openbare diensten; 

Or. fr 

 

Amendement  472 

Louis Michel, Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 bis. herinnert eraan dat met 

ontwikkelings-, onderwijs- en 

gezondheidszorgprogramma's niet alleen 

armoede kan worden aangepakt, maar dat 

zo ook een bijdrage kan worden geleverd 

aan de strijd tegen het internationale 

terrorisme; vraagt de EU om wereldwijd 

meer strategieën te ontwikkelen naar 

analogie van de strategie van de EDEO 

voor "veiligheid en ontwikkeling in de 
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Sahel"; 

Or. fr 

 

Amendement  473 

Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 bis. benadrukt dat ondanks de 

vooruitgang die reeds is geboekt met 

betrekking tot de toegang tot drinkwater 

en sanitaire voorzieningen, nog steeds 

ongeveer 2,6 miljoen mensen geen 

toegang hebben tot een latrine en 1,1 

miljard mensen geen toegang hebben tot 

enige vorm van drinkwater; meent dat dit 

niet enkel te wijten is aan een gebrek aan 

middelen, maar ook een gebrek aan 

politieke wil; roept overheden daarom op 

de toegang tot veilig drinkwater en 

sanitaire voorzieningen te waarborgen, 

met name voor vrouwen en kinderen; 

Or. en 

 

Amendement  474 

Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 ter. roept op tot een ambitieuze 

politieke strategie voor de lange termijn 

en een actieplan inzake volksgezondheid, 

innovatie en toegang tot geneesmiddelen 

dat, onder andere, nieuwe 

stimulansregelingen voor onderzoek en 

ontwikkeling onderzoekt, als bedoeld in 
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het verslag van de werkgroep van 

deskundigen van de WHO inzake 

onderzoek en ontwikkeling: Financiering 

en coördinatie (2012), voor de 

waarborging van een recht op 

levensstandaard die voldoende hoog is 

voor de gezondheid en het welzijn voor elk 

mens zonder onderscheid naar ras, 

religie, politieke overtuiging of 

economische of sociale situatie; 

benadrukt dat vrouwen en meisjes nog 

steeds het zwaarst getroffen worden door 

de hiv-pandemie en ook het sterkst 

betrokken zijn bij de zorg voor patiënten 

in hun gemeenschappen; 

Or. en 

 

Amendement  475 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 Internationale culturele en 

sportevenementen en mensenrechten  

Or. en 

 

Amendement  476 

Barbara Lochbihler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 bis. verklaart dat autoritaire staten 

steeds vaker immense sport- of culturele 

evenementen organiseren om hun 

internationale legitimiteit een zetje te 
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geven, terwijl ze de kritiek vanuit hun 

eigen land steeds meer aan banden 

leggen; roept de EU en haar lidstaten op 

te overleggen met nationale 

sportverenigingen, actoren uit het 

bedrijfsleven en organisaties uit het 

maatschappelijk middenveld over de 

voorwaarden voor hun deelname aan 

dergelijke evenementen, met inbegrip van 

de eerste Europese Spelen in Bakoe in 

2015 en de FIFA-wereldbeker in Rusland 

in 2018; roept op om een beleidskader van 

de EU te ontwikkelen inzake sport en 

mensenrechten, en relevante 

verbintenissen op te nemen in het 

komende actieplan inzake 

mensenrechten; 

Or. en 

 

Amendement  477 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 26 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 Drones 

Or. en 

 

Amendement  478 

Barbara Lochbihler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 ter. herhaalt zijn oproep voor de 

ontwikkeling van het gemeenschappelijk 

standpunt van de EU inzake het gebruik 
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van gewapende drones, waarin het 

grootste belang wordt gehecht aan de 

eerbiediging van de mensenrechten en het 

internationaal humanitair recht en 

waarin kwesties zoals het rechtskader, 

evenredigheid, verantwoording en de 

bescherming van burgers en 

transparantie worden behandeld; dringt 

er nogmaals bij de EU op aan om een 

verbod uit te vaardigen op de 

ontwikkeling, de productie en het gebruik 

van volledig autonome wapens waarmee 

aanvallen zonder menselijke tussenkomst 

kunnen worden uitgevoerd; roept de EU 

op om zich hiertegen te kanten en de 

praktijk van onwettelijk en gericht doden 

te verbieden en juridische stappen te 

zetten wanneer een individu of entiteit 

kan worden geassocieerd met onwettelijk 

gericht doden in het buitenland; staat 

erop dat mensenrechten worden 

opgenomen in alle dialogen met derde 

landen inzake terrrorismebestrijding; 

Or. en 

 

Amendement  479 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

77. herhaalt zijn belofte om de eigen 

procedures, processen en structuren van het 

Parlement te blijven verbeteren teneinde 

ervoor te zorgen dat mensenrechten en 

democratie centraal staan in zijn acties en 

beleid; is bovendien van mening dat de 

doeltreffende samenwerking van het hele 

Parlement en het integreren van de 

mensenrechten noodzakelijk zijn opdat de 

Subcommissie mensenrechten haar missie 

kan vervullen om, zoals vastgelegd in het 

Reglement, "te zorgen voor de samenhang 

77. herhaalt zijn belofte om de eigen 

procedures, processen en structuren van het 

Parlement te blijven verbeteren teneinde 

ervoor te zorgen dat mensenrechten en 

democratie centraal staan in zijn acties en 

beleid; herinnert eraan dat het Europees 

Parlement zich sinds jaar en dag inzet 

voor de mensenrechten, met name door 

middel van de Sacharov-prijs voor de 

vrijheid van denken; is bovendien van 

mening dat de doeltreffende samenwerking 

van het hele Parlement en het integreren 
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tussen alle externe beleidsmaatregelen van 

de Unie en haar beleid inzake de 

mensenrechten"; 

van de mensenrechten noodzakelijk zijn 

opdat de Subcommissie mensenrechten 

haar missie kan vervullen om, zoals 

vastgelegd in het Reglement, "te zorgen 

voor de samenhang tussen alle externe 

beleidsmaatregelen van de Unie en haar 

beleid inzake de mensenrechten"; 

Or. fr 

Amendement  480 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. vraagt dat de Conferentie van 

delegatievoorzitters in samenwerking met 

de Subcommissie mensenrechten de 

richtsnoeren voor interparlementaire 

delegaties van het EP over bevordering van 

de mensenrechten en democratie herzien; 

raadt in dit verband aan dat tijdens 

delegatiebezoeken naar derde landen 

mensenrechtenkwesties, vooral van 

individuele gevallen waarnaar in resoluties 

van het Parlement wordt verwezen, 

systematischer ter sprake worden gebracht 

en dat acties waarvan de Subcommissie 

mensenrechten op de hoogte wordt gesteld, 

worden gemeld schriftelijk en, wanneer 

politiek gerechtvaardigd, via een 

specifieke debriefingssessie; 

78. vraagt dat de richtsnoeren voor 

interparlementaire delegaties van het EP 

over bevordering van de mensenrechten en 

democratie beter ten uitvoer worden 

gelegd; raadt in dit verband aan dat tijdens 

delegatiebezoeken naar derde landen 

mensenrechtenkwesties, vooral van 

individuele gevallen waarnaar in resoluties 

van het Parlement wordt verwezen, 

systematischer ter sprake worden gebracht 

en dat acties waarvan de Subcommissie 

mensenrechten op de hoogte wordt gesteld, 

worden gemeld; 

Or. en 

 

Amendement  481 

Pier Antonio Panzeri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 
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Ontwerpresolutie Amendement 

78. vraagt dat de Conferentie van 

delegatievoorzitters in samenwerking met 

de Subcommissie mensenrechten de 

richtsnoeren voor interparlementaire 

delegaties van het EP over bevordering van 

de mensenrechten en democratie herzien; 

raadt in dit verband aan dat tijdens 

delegatiebezoeken naar derde landen 

mensenrechtenkwesties, vooral van 

individuele gevallen waarnaar in resoluties 

van het Parlement wordt verwezen, 

systematischer ter sprake worden gebracht 

en dat acties waarvan de Subcommissie 

mensenrechten op de hoogte wordt gesteld, 

worden gemeld schriftelijk en, wanneer 

politiek gerechtvaardigd, via een specifieke 

debriefingssessie; 

78. vraagt dat de Conferentie van 

delegatievoorzitters in samenwerking met 

de Subcommissie mensenrechten de 

richtsnoeren voor interparlementaire 

delegaties van het EP over bevordering van 

de mensenrechten en democratie herzien; 

raadt in dit verband aan dat tijdens 

delegatiebezoeken naar derde landen 

mensenrechtenkwesties, vooral van 

individuele gevallen waarnaar in resoluties 

van het Parlement wordt verwezen, 

systematischer en transparanter ter sprake 

worden gebracht en dat acties waarvan de 

Subcommissie mensenrechten op de 

hoogte wordt gesteld, worden gemeld 

schriftelijk en, wanneer politiek 

gerechtvaardigd, via een specifieke 

debriefingssessie; 

Or. en 

 

Amendement  482 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. vraagt dat de Conferentie van 

delegatievoorzitters in samenwerking met 

de Subcommissie mensenrechten de 

richtsnoeren voor interparlementaire 

delegaties van het EP over bevordering van 

de mensenrechten en democratie herzien; 

raadt in dit verband aan dat tijdens 

delegatiebezoeken naar derde landen 

mensenrechtenkwesties, vooral van 

individuele gevallen waarnaar in resoluties 

van het Parlement wordt verwezen, 

systematischer ter sprake worden gebracht 

en dat acties waarvan de Subcommissie 

78. vraagt dat de Conferentie van 

delegatievoorzitters in samenwerking met 

de Subcommissie mensenrechten de 

richtsnoeren voor interparlementaire 

delegaties van het EP over bevordering van 

de mensenrechten en democratie herzien; 

raadt in dit verband aan dat tijdens 

delegatiebezoeken naar derde landen 

mensenrechtenkwesties, vooral van 

individuele gevallen waarnaar in resoluties 

van het Parlement wordt verwezen en de 

gevallen van laureaten en genomineerden 

van de Sacharov-prijs die gevaar lopen, 
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mensenrechten op de hoogte wordt gesteld, 

worden gemeld schriftelijk en, wanneer 

politiek gerechtvaardigd, via een specifieke 

debriefingssessie; 

systematischer ter sprake worden gebracht 

en dat acties waarvan de Subcommissie 

mensenrechten op de hoogte wordt gesteld, 

worden gemeld schriftelijk en, wanneer 

politiek gerechtvaardigd, via een specifieke 

debriefingssessie; 

Or. en 

 

Amendement  483 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 79 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

79. benadrukt dat er voortdurend moet 

worden gereflecteerd over de meest 

gepaste manieren om de 

geloofwaardigheid, zichtbaarheid en 

doeltreffendheid te verhogen van de EP-

resoluties waarin inbreuken op de 

democratie, de mensenrechten en de 

rechtsstaat worden veroordeeld; 

79. benadrukt dat er voortdurend moet 

worden gereflecteerd over de meest 

gepaste manieren om de 

geloofwaardigheid, zichtbaarheid en 

doeltreffendheid te verhogen van de EP-

resoluties waarin inbreuken op de 

democratie, de mensenrechten en de 

rechtsstaat worden veroordeeld en dat het 

nodig is dat alle Europese instellingen en 

het Europees Fonds voor Democratie zich 

op elkaar afstemmen en deze kwesties 

opvolgen; 

Or. en 

 

Amendement  484 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 79 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

79. benadrukt dat er voortdurend moet 

worden gereflecteerd over de meest 

gepaste manieren om de 

geloofwaardigheid, zichtbaarheid en 

79. benadrukt dat er voortdurend moet 

worden gereflecteerd over de meest 

gepaste manieren om de 

geloofwaardigheid, zichtbaarheid en 
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doeltreffendheid te verhogen van de EP-

resoluties waarin inbreuken op de 

democratie, de mensenrechten en de 

rechtsstaat worden veroordeeld; 

doeltreffendheid te verhogen van de EP-

resoluties waarin inbreuken op de 

democratie, de mensenrechten en de 

rechtsstaat worden veroordeeld; benadrukt 

met name dat het nodig is om kwesties die 

in spoedresoluties ter sprake worden 

gebracht, institutioneel te volgen; 

Or. en 

 

Amendement  485 

Javier Couso Permuy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 79 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

79. benadrukt dat er voortdurend moet 

worden nagedacht over de meest gepaste 

manieren om de geloofwaardigheid, 

zichtbaarheid en doeltreffendheid te 

verhogen van de EP-resoluties waarin 

inbreuken op de democratie, de 

mensenrechten en de rechtsstaat worden 

veroordeeld; 

79. betreurt het feit dat de resoluties van 

het Parlement inzake schendingen van de 

mensenrechten, de democratie en de 

rechtsstaat in veel gevallen worden 

gebruikt als mechanisme om in te grijpen 

in de binnenlandse aangelegenheden van 

derde landen naargelang van de 

strategische en geopolitieke belangen van 

de Unie; 

Or. es 

Amendement  486 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

80. spoort de discussie aan over de 

mogelijkheid om de verschillende 

instrumenten van het Parlement ter 

ondersteuning en bevordering van de 

mensenrechten in één strategisch document 

op te nemen, dat het Parlement tijdens een 

plenaire vergadering moet goedkeuren; 

80. spoort de discussie aan over de 

mogelijkheid om de verschillende 

instrumenten van het Parlement ter 

ondersteuning en bevordering van de 

mensenrechten in één strategisch document 

op te nemen, dat het Parlement tijdens een 

plenaire vergadering moet goedkeuren, een 
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regelmatig bijgewerkte website op te zetten 

waarop de in spoedresoluties van het 

Europees Parlement behandelde 

mensenrechtenverdedigers in een lijst 

worden vermeld en een interne werkgroep 

van het EP op te richten die de zaken van 

de verdedigers op deze lijst wereldwijd 

volgt om delegaties die naar derde landen 

reizen aan te moedigen hen te ontmoeten; 

Or. en 

 


