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Amendement 1
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien het Statuut van Rome 
inzake het Internationaal Strafhof van 
17 juli 1998,

Or. es

Amendement 2
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Visum 3 ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien Resolutie 42/25 die de VN-
Mensenrechtenraad op 27 september 2019 
heeft aangenomen over de 
mensenrechtensituatie in de 
Bolivariaanse Republiek Venezuela,

Or. es

Amendement 3
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Visum 3 quater (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien het verslag van 
15 september 2020 van de 
Mensenrechtenraad in overeenstemming 
met Resolutie 42/25 van de Raad over de 
onafhankelijke internationale 
onderzoeksmissie inzake de Bolivariaanse 
Republiek Venezuela,
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Or. es

Amendement 4
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Visum 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien de gedetailleerde conclusies 
van 15 september 2020 van de 
Mensenrechtenraad over de 
onafhankelijke internationale 
onderzoeksmissie inzake de Bolivariaanse 
Republiek Venezuela,

Or. es

Amendement 5
Željana Zovko

Ontwerpaanbeveling
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien Resolutie 1325 (2000), 
aangenomen door de VN-Veiligheidsraad 
op 31 oktober 2000, over de belangrijke 
rol die vrouwen spelen bij 
conflictpreventie en -oplossing, 
vredesonderhandelingen, vredesopbouw, 
vredeshandhaving, humanitaire 
hulpverlening en bij de wederopbouw na 
conflicten,

Or. en

Amendement 6
David McAllister

Ontwerpaanbeveling
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Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien de twintigste verjaardag van 
Resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad, gezien het EU-actieplan 
inzake vrouwen, vrede en veiligheid voor 
2019-2024 en gezien het belang van de 
volledige uitvoering van de agenda inzake 
vrouwen, vrede en veiligheid als een 
horizontale kwestie in alle 
aangelegenheden die verband houden met 
vrede en veiligheid,

Or. en

Amendement 7
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Visum 8

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien de toespraak van de 
voorzitter van de Europese Raad, Charles 
Michel, op 25 september 2020 tijdens de 
Algemene Vergadering van de VN, over 
“Een sterkere en autonomere Europese 
Unie als motor voor een eerlijkere 
wereld”,

Schrappen

Or. es

Amendement 8
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Visum 9

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien het op 22 september 2020 
gepubliceerde opiniestuk van de 

Schrappen
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vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
(VV/HV) getiteld “De EU zij aan zij met 
de VN”,

Or. es

Amendement 9
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien het Verdrag van 
Montevideo van 1933 inzake de rechten 
en plichten van staten,

Or. es

Amendement 10
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Visum 10 ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien Resolutie 2758 van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties van 25 oktober 1971,

Or. es

Amendement 11
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Dietmar Köster, Liesje Schreinemacher, 
Frédérique Ries, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Wiseler-Lima, Michal Šimečka, 
Nicolae Ştefănuță, Robert Biedroń, Evin Incir, Andreas Schieder, Hilde Vautmans, 
Ernest Urtasun

Ontwerpaanbeveling
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Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien de verslagen van de 
onafhankelijke deskundige van de VN 
inzake bescherming tegen geweld en 
discriminatie op grond van seksuele 
gerichtheid en genderidentiteit,

Or. en

Amendement 12
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpaanbeveling
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien Resolutie 2532 (2020) van 
de VN-Veiligheidsraad over staking van 
de vijandelijkheden in het kader van de 
COVID-19-pandemie en de steun voor de 
oproep van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties, António Guterres, tot 
een wereldwijd staakt-het-vuren,

Or. en

Amendement 13
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpaanbeveling
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien de mondiale strategie van 
de Verenigde Naties ter bestrijding van 
terrorisme van de Verenigde Naties, 
aangenomen door de Algemene 
Vergadering in september 2006, en 
waarvan de zevende herziening 
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binnenkort moet plaatsvinden,

Or. es

Amendement 14
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien het verdrag inzake de 
internationale handel in conventionele 
wapens, het zogenaamde 
Wapenhandelsverdrag (WHV),

Or. en

Amendement 15
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Visum 15 ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien het Verdrag tot verbod van 
kernwapens (TPNW),

Or. en

Amendement 16
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Visum 15 quater (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien zijn resolutie van 
12 september 2018 over autonome 
wapensystemen (PA-TA(2018)0341),
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Or. en

Amendement 17
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Visum 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien zijn resolutie van 7 juni 
2016 over vredesondersteunende operaties 
– betrokkenheid van de EU bij de VN en 
de Afrikaanse Unie (P8-TA(2016)0249),

Or. en

Amendement 18
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpaanbeveling
Overweging A

Ontwerpaanbeveling Amendement

A. overwegende dat de Verenigde 
Naties, die dit jaar 75 jaar bestaan, een 
essentieel forum zijn voor internationale 
consensusopbouw met betrekking tot vrede 
en veiligheid, duurzame ontwikkeling en 
eerbiediging van de mensenrechten en het 
internationaal recht, alsook een belangrijke 
bron van steun voor fragiele staten en 
kwetsbare gemeenschappen; overwegende 
dat de verwezenlijkingen en de onmisbare 
rol van de VN vaak over het hoofd worden 
gezien doordat sommige landen trachten 
unilaterale besluiten door te duwen; 
overwegende dat het dus belangrijk is dat 
de EU en haar lidstaten ervoor zorgen dat 
de VN een efficiënt en doeltreffend forum 
ten behoeve van de internationale 
gemeenschap kan blijven dat de huidige en 
toekomstige mondiale uitdagingen het 
hoofd kan bieden, wat enkel mogelijk is 

A. overwegende dat de Verenigde 
Naties, die dit jaar 75 jaar bestaan, een 
essentieel forum zijn voor internationale 
consensusopbouw met betrekking tot vrede 
en veiligheid, duurzame ontwikkeling en 
eerbiediging van de mensenrechten en het 
internationaal recht, alsook een belangrijke 
bron van steun voor fragiele staten en 
kwetsbare gemeenschappen; overwegende 
dat toenemende politieke spanningen de 
VN-agenda verstoren op een moment dat 
de wereld wordt geconfronteerd met 
ongeziene mondiale 
machtsverschuivingen, en dat de 
verwezenlijkingen en de onmisbare rol van 
de VN vaak over het hoofd worden gezien 
doordat sommige landen trachten 
unilaterale besluiten door te duwen; 
overwegende dat het dus belangrijk is dat 
de EU en haar lidstaten ervoor zorgen dat 
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met multilaterale oplossingen; de VN een efficiënt en doeltreffend forum 
ten behoeve van de internationale 
gemeenschap kan blijven dat de huidige en 
toekomstige mondiale uitdagingen, 
waarvan is gebleken dat ze alleen met 
multilaterale oplossingen kunnen worden 
aangepakt, het hoofd kan bieden;

Or. en

Amendement 19
Željana Zovko

Ontwerpaanbeveling
Overweging A

Ontwerpaanbeveling Amendement

A. overwegende dat de Verenigde 
Naties, die dit jaar 75 jaar bestaan, een 
essentieel forum zijn voor internationale 
consensusopbouw met betrekking tot vrede 
en veiligheid, duurzame ontwikkeling en 
eerbiediging van de mensenrechten en het 
internationaal recht, alsook een belangrijke 
bron van steun voor fragiele staten en 
kwetsbare gemeenschappen; overwegende 
dat de verwezenlijkingen en de onmisbare 
rol van de VN vaak over het hoofd worden 
gezien doordat sommige landen trachten 
unilaterale besluiten door te duwen; 
overwegende dat het dus belangrijk is dat 
de EU en haar lidstaten ervoor zorgen dat 
de VN een efficiënt en doeltreffend forum 
ten behoeve van de internationale 
gemeenschap kan blijven dat de huidige en 
toekomstige mondiale uitdagingen het 
hoofd kan bieden, wat enkel mogelijk is 
met multilaterale oplossingen;

A. overwegende dat de Verenigde 
Naties, die dit jaar 75 jaar bestaan, een 
essentieel forum zijn voor internationale 
consensusopbouw met betrekking tot vrede 
en veiligheid, duurzame ontwikkeling en 
eerbiediging van de mensenrechten en het 
internationaal recht, alsook een belangrijke 
bron van steun voor fragiele staten en 
kwetsbare gemeenschappen bij 
staatsopbouw en conflictoplossing; 
overwegende dat de verwezenlijkingen en 
de onmisbare rol van de VN vaak over het 
hoofd worden gezien doordat sommige 
landen trachten unilaterale besluiten door 
te duwen; overwegende dat het dus 
belangrijk is dat de EU en haar lidstaten 
ervoor zorgen dat de VN een efficiënt en 
doeltreffend forum ten behoeve van de 
internationale gemeenschap kan blijven dat 
de huidige en toekomstige mondiale 
uitdagingen het hoofd kan bieden, wat 
enkel mogelijk is met multilaterale 
oplossingen; overwegende dat de drie 
pijlers van de VN, vrede en veiligheid, 
ontwikkeling en mensenrechten, 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden 
en elkaar versterken; overwegende dat het 
oorspronkelijke doel van de VN om vrede 
te handhaven in gevaar wordt gebracht 



AM\1219327NL.docx 11/164 PE660.365v02-00

NL

door voortdurende complexe crises;

Or. en

Amendement 20
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Overweging A

Ontwerpaanbeveling Amendement

A. overwegende dat de Verenigde 
Naties, die dit jaar 75 jaar bestaan, een 
essentieel forum zijn voor internationale 
consensusopbouw met betrekking tot vrede 
en veiligheid, duurzame ontwikkeling en 
eerbiediging van de mensenrechten en het 
internationaal recht, alsook een belangrijke 
bron van steun voor fragiele staten en 
kwetsbare gemeenschappen; overwegende 
dat de verwezenlijkingen en de onmisbare 
rol van de VN vaak over het hoofd worden 
gezien doordat sommige landen trachten 
unilaterale besluiten door te duwen; 
overwegende dat het dus belangrijk is dat 
de EU en haar lidstaten ervoor zorgen dat 
de VN een efficiënt en doeltreffend forum 
ten behoeve van de internationale 
gemeenschap kan blijven dat de huidige en 
toekomstige mondiale uitdagingen het 
hoofd kan bieden, wat enkel mogelijk is 
met multilaterale oplossingen;

A. overwegende dat de Verenigde 
Naties, die dit jaar 75 jaar bestaan, een 
essentieel forum zijn voor internationale 
consensusopbouw met betrekking tot vrede 
en veiligheid, duurzame ontwikkeling en 
eerbiediging van de mensenrechten en het 
internationaal recht, alsook een belangrijke 
bron van steun voor fragiele staten en 
kwetsbare gemeenschappen; overwegende 
dat de verwezenlijkingen en de onmisbare 
rol van de VN vaak over het hoofd worden 
gezien doordat sommige landen trachten 
unilaterale besluiten door te duwen; 
overwegende dat het dus belangrijk is dat 
de EU en haar lidstaten ervoor zorgen dat 
de VN een efficiënt en doeltreffend forum 
ten behoeve van de internationale 
gemeenschap kan blijven dat de huidige en 
toekomstige mondiale uitdagingen het 
hoofd kan bieden, op basis van de drie 
pijlers van het VN-systeem, 
mensenrechten, vrede en veiligheid en 
ontwikkeling, wat enkel mogelijk is met 
multilaterale oplossingen;

Or. en

Amendement 21
Ilhan Kyuchyuk

Ontwerpaanbeveling
Overweging A
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Ontwerpaanbeveling Amendement

A. overwegende dat de Verenigde 
Naties, die dit jaar 75 jaar bestaan, een 
essentieel forum zijn voor internationale 
consensusopbouw met betrekking tot vrede 
en veiligheid, duurzame ontwikkeling en 
eerbiediging van de mensenrechten en het 
internationaal recht, alsook een belangrijke 
bron van steun voor fragiele staten en 
kwetsbare gemeenschappen; overwegende 
dat de verwezenlijkingen en de onmisbare 
rol van de VN vaak over het hoofd worden 
gezien doordat sommige landen trachten 
unilaterale besluiten door te duwen; 
overwegende dat het dus belangrijk is dat 
de EU en haar lidstaten ervoor zorgen dat 
de VN een efficiënt en doeltreffend forum 
ten behoeve van de internationale 
gemeenschap kan blijven dat de huidige en 
toekomstige mondiale uitdagingen het 
hoofd kan bieden, wat enkel mogelijk is 
met multilaterale oplossingen;

A. overwegende dat de Verenigde 
Naties, die dit jaar 75 jaar bestaan, een 
essentieel forum zijn voor internationale 
consensusopbouw met betrekking tot vrede 
en veiligheid, duurzame ontwikkeling en 
eerbiediging van de mensenrechten en het 
internationaal recht, alsook een belangrijke 
bron van steun voor fragiele staten en 
kwetsbare gemeenschappen; overwegende 
dat de verwezenlijkingen en de onmisbare 
rol van de VN vaak over het hoofd worden 
gezien doordat sommige landen trachten 
unilaterale besluiten door te duwen; 
overwegende dat het dus belangrijk is dat 
de EU en haar lidstaten ervoor zorgen dat 
de VN een efficiënt en doeltreffend forum 
ten behoeve van de internationale 
gemeenschap kan blijven dat de huidige en 
toekomstige mondiale uitdagingen het 
hoofd kan bieden, wat enkel mogelijk is 
met de tenuitvoerlegging van resoluties 
van de Algemene Vergadering en de 
Veiligheidsraad van de VN en met 
multilaterale oplossingen;

Or. en

Amendement 22
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpaanbeveling
Overweging A

Ontwerpaanbeveling Amendement

A. overwegende dat de Verenigde 
Naties, die dit jaar 75 jaar bestaan, een 
essentieel forum zijn voor internationale 
consensusopbouw met betrekking tot vrede 
en veiligheid, duurzame ontwikkeling en 
eerbiediging van de mensenrechten en het 
internationaal recht, alsook een belangrijke 
bron van steun voor fragiele staten en 
kwetsbare gemeenschappen; overwegende 
dat de verwezenlijkingen en de onmisbare 

A. overwegende dat de Verenigde 
Naties, die dit jaar 75 jaar bestaan, een 
essentieel forum zijn voor internationale 
consensusopbouw met betrekking tot vrede 
en veiligheid, duurzame ontwikkeling en 
eerbiediging van de mensenrechten en het 
internationaal recht, alsook een belangrijke 
bron van steun voor fragiele staten en 
kwetsbare gemeenschappen; overwegende 
dat de verwezenlijkingen en de onmisbare 
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rol van de VN vaak over het hoofd worden 
gezien doordat sommige landen trachten 
unilaterale besluiten door te duwen; 
overwegende dat het dus belangrijk is dat 
de EU en haar lidstaten ervoor zorgen dat 
de VN een efficiënt en doeltreffend forum 
ten behoeve van de internationale 
gemeenschap kan blijven dat de huidige en 
toekomstige mondiale uitdagingen het 
hoofd kan bieden, wat enkel mogelijk is 
met multilaterale oplossingen;

rol van de VN vaak over het hoofd worden 
gezien doordat sommige landen trachten 
unilaterale besluiten door te duwen; 
overwegende dat het dus belangrijk is dat 
de EU en haar lidstaten - als de 
voornaamste financiële ondersteuners van 
de VN - ervoor zorgen dat de VN een 
efficiënt en doeltreffend forum ten behoeve 
van de internationale gemeenschap kan 
blijven dat de huidige en toekomstige 
mondiale uitdagingen het hoofd kan 
bieden, wat enkel mogelijk is met 
multilaterale oplossingen;

Or. es

Amendement 23
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Overweging A

Ontwerpaanbeveling Amendement

A. overwegende dat de Verenigde 
Naties, die dit jaar 75 jaar bestaan, een 
essentieel forum zijn voor internationale 
consensusopbouw met betrekking tot vrede 
en veiligheid, duurzame ontwikkeling en 
eerbiediging van de mensenrechten en het 
internationaal recht, alsook een belangrijke 
bron van steun voor fragiele staten en 
kwetsbare gemeenschappen; overwegende 
dat de verwezenlijkingen en de onmisbare 
rol van de VN vaak over het hoofd worden 
gezien doordat sommige landen trachten 
unilaterale besluiten door te duwen; 
overwegende dat het dus belangrijk is dat 
de EU en haar lidstaten ervoor zorgen dat 
de VN een efficiënt en doeltreffend forum 
ten behoeve van de internationale 
gemeenschap kan blijven dat de huidige 
en toekomstige mondiale uitdagingen het 
hoofd kan bieden, wat enkel mogelijk is 
met multilaterale oplossingen;

A. overwegende dat de Verenigde 
Naties, die dit jaar 75 jaar bestaan, een 
forum zijn gericht op internationale 
consensusopbouw met betrekking tot vrede 
en veiligheid, duurzame ontwikkeling en 
eerbiediging van de mensenrechten en het 
internationaal recht, alsook een bron van 
steun voor fragiele staten en kwetsbare 
gemeenschappen; overwegende dat de al 
dan niet goedbedoelde maar vaak 
inefficiënte werkzaamheden en 
activiteiten van de VN ertoe hebben geleid 
dat sommige landen positief moeten staan 
tegenover bilaterale besluiten, is het 
belangrijk dat de EU en haar lidstaten 
ernaar streven om van de VN een efficiënt 
en doeltreffend forum te maken ten 
behoeve van de gemeenschappen dat de 
huidige en toekomstige mondiale 
uitdagingen het hoofd kan bieden;
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Or. es

Amendement 24
David McAllister

Ontwerpaanbeveling
Overweging A

Ontwerpaanbeveling Amendement

A. overwegende dat de Verenigde 
Naties, die dit jaar 75 jaar bestaan, een 
essentieel forum zijn voor internationale 
consensusopbouw met betrekking tot vrede 
en veiligheid, duurzame ontwikkeling en 
eerbiediging van de mensenrechten en het 
internationaal recht, alsook een belangrijke 
bron van steun voor fragiele staten en 
kwetsbare gemeenschappen; overwegende 
dat de verwezenlijkingen en de onmisbare 
rol van de VN vaak over het hoofd worden 
gezien doordat sommige landen trachten 
unilaterale besluiten door te duwen; 
overwegende dat het dus belangrijk is dat 
de EU en haar lidstaten ervoor zorgen dat 
de VN een efficiënt en doeltreffend forum 
ten behoeve van de internationale 
gemeenschap kan blijven dat de huidige en 
toekomstige mondiale uitdagingen het 
hoofd kan bieden, wat enkel mogelijk is 
met multilaterale oplossingen;

A. overwegende dat de Verenigde 
Naties, die dit jaar 75 jaar bestaan, het 
universele forum zijn voor internationale 
consensusopbouw met betrekking tot vrede 
en veiligheid, duurzame ontwikkeling en 
eerbiediging van de mensenrechten en het 
internationaal recht, alsook een belangrijke 
bron van steun voor fragiele staten en 
kwetsbare gemeenschappen; overwegende 
dat de verwezenlijkingen en de onmisbare 
rol van de VN vaak over het hoofd worden 
gezien doordat sommige landen trachten 
unilaterale besluiten door te duwen; 
overwegende dat het dus belangrijk is dat 
de EU en haar lidstaten ervoor zorgen dat 
de VN een efficiënt en doeltreffend forum 
ten behoeve van de internationale 
gemeenschap kan blijven dat de huidige en 
toekomstige mondiale uitdagingen het 
hoofd kan bieden, wat enkel mogelijk is 
met multilaterale oplossingen;

Or. en

Amendement 25
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

A bis. overwegende dat de democratie, de 
mensenrechten en de rechtsstaat in 
verschillende delen van de wereld steeds 
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ernstiger worden bedreigd; overwegende 
dat mensenrechtenverdedigers en 
burgeractivisten voor hun legitieme werk 
met steeds ernstigere bedreigingen en 
gevaren te maken hebben; overwegende 
dat mensenrechtenverdedigers steeds 
vaker met represailles te maken hebben 
wanneer zij met organen en mechanismen 
van de VN in contact treden;

Or. en

Amendement 26
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

A bis. overwegende dat samenwerking op 
voet van gelijkheid tussen en met staten 
die de rechtsstaat eerbiedigen de meest 
doeltreffende manier is om vrede en 
veiligheid, duurzame ontwikkeling en 
eerbiediging van de mensenrechten te 
waarborgen en te bevorderen;

Or. es

Amendement 27
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

A ter. overwegende dat de 
klimaatverandering en het verlies aan 
biodiversiteit tot de belangrijkste 
uitdagingen van onze eeuw behoren; 
overwegende dat we nog niet alle 
gevolgen ervan kennen en dat oplossingen 
op wereldniveau alleen met behulp van 
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multilaterale initiatieven kunnen worden 
gevonden;

Or. en

Amendement 28
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

A ter. overwegende dat alle personen, 
plaatselijke gemeenschappen en 
bevolkingen het recht hebben om hun 
mensenrechten, als verankerd in de 
Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens van de VN, ten volle te genieten;

Or. es

Amendement 29
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

A quater. overwegende dat de staten 
de ethische en intergenerationele 
verantwoordelijkheid hebben om 
maatregelen te nemen om de huidige en 
toekomstige generaties te garanderen dat 
zij volledig kunnen genieten van al hun 
mensenrechten, die ook worden 
geschonden wanneer de Verenigde Naties 
macht geven aan landen met 
ondemocratische en/of totalitaire regimes 
waarvan de politieke belangen helemaal 
niet overeen komen met de bevordering en 
bescherming van mensenrechten, 
fundamentele doelstellingen en leidende 
beginselen van de organisatie die zijn 
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opgenomen in het oprichtingshandvest 
van 1945;

Or. es

Amendement 30
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

A quinquies. overwegende dat uit recente 
verslagen van de Verenigde Naties naar 
voren is gekomen dat in lidstaten van de 
organisatie, zoals Cuba, Venezuela, 
China, Rusland, Nicaragua, Bolivia, 
Saudi-Arabië, Iran, Syrië, Noord-Korea, 
Soedan enz., die onderworpen zijn aan 
autoritaire regimes, de mensenrechten 
systematisch worden geschonden en 
veracht en in sommige gevallen zelfs 
worden omschreven als “misdaden tegen 
de menselijkheid”;

Or. es

Amendement 31
Željana Zovko

Ontwerpaanbeveling
Overweging B

Ontwerpaanbeveling Amendement

B. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond dat er dringend 
behoefte is aan veerkrachtige 
capaciteitsopbouw in de volledige 
internationale gemeenschap en aan een 
hechte multilaterale dialoog en 
samenwerking, met bijzondere aandacht 
voor de toegang tot collectieve goederen; 
overwegende dat de Agenda 2030 en de 

B. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond dat er dringend 
behoefte is aan veerkrachtige 
capaciteitsopbouw in de volledige 
internationale gemeenschap en aan een 
hechte multilaterale dialoog en 
samenwerking, met bijzondere aandacht 
voor de toegang tot collectieve goederen; 
overwegende dat de rol, de expertise en de 
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SDG’s een centraal routeplan vormen voor 
herstel en actie, dat reeds door de 
internationale gemeenschap in haar geheel 
is goedgekeurd; overwegende dat COVID-
19 de negatieve tendensen zal aanjagen, 
waaronder bedreigingen voor de 
democratie, de rechtsstaat en de 
mensenrechten, tenzij er op mondiaal 
niveau snelle, significante en substantiële 
beleidsmaatregelen worden genomen; 
overwegende dat de pandemie heeft 
onderstreept dat het gezond houden van de 
bevolking niet alleen een morele plicht is, 
maar ook een voorwaarde voor economisch 
welzijn en ontwikkeling, en dat het 
bijgevolg belangrijk is meer en beter te 
investeren in het aanpakken van kritieke 
gezondheidsbehoeften op mondiaal niveau;

integriteit van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nu 
zeker van cruciaal belang zijn voor de 
mondiale coördinatie van en 
inspanningen voor de bestrijding van de 
COVID-19-pandemie; overwegende dat de 
Agenda 2030 en de SDG’s een centraal 
routeplan vormen voor herstel en actie, dat 
reeds door de internationale gemeenschap 
in haar geheel is goedgekeurd; 
overwegende dat COVID-19 de negatieve 
tendensen zal aanjagen, waaronder 
bedreigingen voor de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten, tenzij er 
op mondiaal niveau snelle, significante en 
substantiële beleidsmaatregelen worden 
genomen; overwegende dat samenwerking 
tussen de EU en de VN cruciaal is om 
deze tendensen tegen te gaan; 
overwegende dat de pandemie heeft 
onderstreept dat het gezond houden van de 
bevolking niet alleen een morele plicht is, 
maar ook een voorwaarde voor economisch 
welzijn en ontwikkeling, en dat het 
bijgevolg belangrijk is meer en beter te 
investeren in het aanpakken van kritieke 
gezondheidsbehoeften op mondiaal niveau;

Or. en

Amendement 32
David McAllister

Ontwerpaanbeveling
Overweging B

Ontwerpaanbeveling Amendement

B. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond dat er dringend 
behoefte is aan veerkrachtige 
capaciteitsopbouw in de volledige 
internationale gemeenschap en aan een 
hechte multilaterale dialoog en 
samenwerking, met bijzondere aandacht 
voor de toegang tot collectieve goederen; 
overwegende dat de Agenda 2030 en de 

B. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond dat er dringend 
behoefte is aan veerkrachtige 
capaciteitsopbouw in de volledige 
internationale gemeenschap en aan een 
hechte multilaterale dialoog en 
samenwerking, met bijzondere aandacht 
voor de toegang tot collectieve goederen; 
overwegende dat de Agenda 2030 en de 
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SDG’s een centraal routeplan vormen voor 
herstel en actie, dat reeds door de 
internationale gemeenschap in haar geheel 
is goedgekeurd; overwegende dat COVID-
19 de negatieve tendensen zal aanjagen, 
waaronder bedreigingen voor de 
democratie, de rechtsstaat en de 
mensenrechten, tenzij er op mondiaal 
niveau snelle, significante en substantiële 
beleidsmaatregelen worden genomen; 
overwegende dat de pandemie heeft 
onderstreept dat het gezond houden van de 
bevolking niet alleen een morele plicht is, 
maar ook een voorwaarde voor economisch 
welzijn en ontwikkeling, en dat het 
bijgevolg belangrijk is meer en beter te 
investeren in het aanpakken van kritieke 
gezondheidsbehoeften op mondiaal niveau;

SDG’s een centraal routeplan vormen voor 
herstel en actie, dat reeds door de 
internationale gemeenschap in haar geheel 
is goedgekeurd; overwegende dat COVID-
19 de negatieve tendensen zal aanjagen, 
waaronder bedreigingen voor de 
democratie, de rechtsstaat en de 
mensenrechten, met name de rechten van 
vrouwen en kinderen, tenzij er op 
mondiaal niveau snelle, significante en 
substantiële beleidsmaatregelen worden 
genomen; overwegende dat de pandemie 
heeft onderstreept dat het bevorderen van 
de mondiale gezondheid niet alleen een 
morele plicht is, maar ook een voorwaarde 
voor economisch welzijn en ontwikkeling, 
en dat het bijgevolg belangrijk is meer en 
beter te investeren in het aanpakken van 
kritieke gezondheidsbehoeften op mondiaal 
niveau;

Or. en

Amendement 33
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Overweging B

Ontwerpaanbeveling Amendement

B. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond dat er dringend 
behoefte is aan veerkrachtige 
capaciteitsopbouw in de volledige 
internationale gemeenschap en aan een 
hechte multilaterale dialoog en 
samenwerking, met bijzondere aandacht 
voor de toegang tot collectieve goederen; 
overwegende dat de Agenda 2030 en de 
SDG’s een centraal routeplan vormen voor 
herstel en actie, dat reeds door de 
internationale gemeenschap in haar geheel 
is goedgekeurd; overwegende dat COVID-
19 de negatieve tendensen zal aanjagen, 
waaronder bedreigingen voor de 
democratie, de rechtsstaat en de 

B. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond dat er dringend 
behoefte is aan veerkrachtige 
capaciteitsopbouw in de volledige 
internationale gemeenschap en aan een 
hechte multilaterale dialoog en 
samenwerking, met bijzondere aandacht 
voor de toegang tot universele 
gezondheidszorg en collectieve goederen; 
overwegende dat de Agenda 2030 en de 
SDG’s een centraal routeplan vormen voor 
herstel en actie, dat reeds door de 
internationale gemeenschap in haar geheel 
is goedgekeurd; overwegende dat COVID-
19 de negatieve tendensen zal aanjagen, 
waaronder bedreigingen voor de 
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mensenrechten, tenzij er op mondiaal 
niveau snelle, significante en substantiële 
beleidsmaatregelen worden genomen; 
overwegende dat de pandemie heeft 
onderstreept dat het gezond houden van de 
bevolking niet alleen een morele plicht is, 
maar ook een voorwaarde voor economisch 
welzijn en ontwikkeling, en dat het 
bijgevolg belangrijk is meer en beter te 
investeren in het aanpakken van kritieke 
gezondheidsbehoeften op mondiaal niveau;

democratie, de rechtsstaat en de 
mensenrechten, tenzij er op mondiaal 
niveau snelle, significante en substantiële 
beleidsmaatregelen worden genomen; 
overwegende dat de pandemie heeft 
onderstreept dat het gezond houden van de 
bevolking niet alleen een morele plicht is, 
maar ook een voorwaarde voor economisch 
en sociaal welzijn en ontwikkeling, gericht 
op de volledige verwezenlijking van het 
menselijk potentieel, en dat het 
aanzienlijk bijdraagt tot de bevordering en 
bescherming van de mensenrechten en de 
menselijke waardigheid, alsook tot de 
empowerment van alle mensen, met name 
de meest kwetsbare; overwegende dat de 
pandemie heeft beklemtoont dat het 
belangrijk is meer en beter te investeren in 
het aanpakken van kritieke 
gezondheidsbehoeften op mondiaal niveau; 
overwegende dat de COVID-19-pandemie 
heeft aangetoond hoe belangrijk het werk 
van de WHO is en eveneens nogmaals 
heeft laten zien hoe kwetsbaar de WHO is 
voor pogingen tot inmenging en 
manipulatie;

Or. en

Amendement 34
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Overweging B

Ontwerpaanbeveling Amendement

B. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond dat er dringend 
behoefte is aan veerkrachtige 
capaciteitsopbouw in de volledige 
internationale gemeenschap en aan een 
hechte multilaterale dialoog en 
samenwerking, met bijzondere aandacht 
voor de toegang tot collectieve goederen; 
overwegende dat de Agenda 2030 en de 
SDG’s een centraal routeplan vormen 

B. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond dat er dringend 
behoefte is aan krachtige 
capaciteitsopbouw in de volledige 
internationale gemeenschap en aan een 
hechte internationale dialoog en 
samenwerking, met bijzondere aandacht 
voor de toegang tot collectieve goederen; 
overwegende dat COVID-19 de negatieve 
tendensen bevordert en aanjaagt, 
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voor herstel en actie, dat reeds door de 
internationale gemeenschap in haar 
geheel is goedgekeurd; overwegende dat 
COVID-19 de negatieve tendensen zal 
aanjagen, waaronder bedreigingen voor de 
democratie, de rechtsstaat en de 
mensenrechten, tenzij er op mondiaal 
niveau snelle, significante en substantiële 
beleidsmaatregelen worden genomen; 
overwegende dat de pandemie heeft 
onderstreept dat het gezond houden van de 
bevolking niet alleen een morele plicht is, 
maar ook een voorwaarde voor economisch 
welzijn en ontwikkeling, en dat het 
bijgevolg belangrijk is meer en beter te 
investeren in het aanpakken van kritieke 
gezondheidsbehoeften op mondiaal niveau;

waaronder bedreigingen voor de 
democratie, de rechtsstaat en de 
mensenrechten, waardoor snelle, 
significante en substantiële maatregelen 
moeten worden genomen om een 
doeltreffend parlementair toezicht op de 
besluiten van de uitvoerende 
bevoegdheden te garanderen en die waken 
over de strikte eerbiediging van de rechten 
en fundamentele vrijheden van burgers; 
overwegende dat de pandemie heeft 
onderstreept dat het gezond houden van de 
bevolking niet alleen een morele plicht is, 
maar ook een voorwaarde voor economisch 
welzijn en ontwikkeling, en dat het 
bijgevolg belangrijk is meer en beter te 
investeren in het aanpakken van kritieke 
gezondheidsbehoeften op mondiaal niveau;

Or. es

Amendement 35
Andrea Cozzolino

Ontwerpaanbeveling
Overweging B

Ontwerpaanbeveling Amendement

B. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond dat er dringend 
behoefte is aan veerkrachtige 
capaciteitsopbouw in de volledige 
internationale gemeenschap en aan een 
hechte multilaterale dialoog en 
samenwerking, met bijzondere aandacht 
voor de toegang tot collectieve goederen; 
overwegende dat de Agenda 2030 en de 
SDG’s een centraal routeplan vormen voor 
herstel en actie, dat reeds door de 
internationale gemeenschap in haar geheel 
is goedgekeurd; overwegende dat COVID-
19 de negatieve tendensen zal aanjagen, 
waaronder bedreigingen voor de 
democratie, de rechtsstaat en de 
mensenrechten, tenzij er op mondiaal 
niveau snelle, significante en substantiële 

B. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond dat er dringend 
behoefte is aan veerkrachtige 
capaciteitsopbouw in de volledige 
internationale gemeenschap en aan een 
hechte multilaterale dialoog en 
samenwerking, met bijzondere aandacht 
voor de toegang tot collectieve goederen; 
overwegende dat de Agenda 2030 en de 
SDG’s een centraal routeplan vormen voor 
herstel en actie, dat reeds door de 
internationale gemeenschap in haar geheel 
is goedgekeurd; overwegende dat COVID-
19 de negatieve tendensen zal aanjagen, 
waaronder bedreigingen voor de 
democratie, de rechtsstaat, de 
mensenrechten en gendergelijkheid, tenzij 
er op mondiaal niveau snelle, significante 
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beleidsmaatregelen worden genomen; 
overwegende dat de pandemie heeft 
onderstreept dat het gezond houden van de 
bevolking niet alleen een morele plicht is, 
maar ook een voorwaarde voor economisch 
welzijn en ontwikkeling, en dat het 
bijgevolg belangrijk is meer en beter te 
investeren in het aanpakken van kritieke 
gezondheidsbehoeften op mondiaal niveau;

en substantiële beleidsmaatregelen worden 
genomen; overwegende dat de pandemie 
heeft onderstreept dat het gezond houden 
van de bevolking niet alleen een morele 
plicht is, maar ook een voorwaarde voor 
economisch welzijn en ontwikkeling, en 
dat het bijgevolg belangrijk is meer en 
beter te investeren in het aanpakken van 
kritieke gezondheidsbehoeften op mondiaal 
niveau;

Or. en

Amendement 36
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Ontwerpaanbeveling
Overweging B

Ontwerpaanbeveling Amendement

B. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond dat er dringend 
behoefte is aan veerkrachtige 
capaciteitsopbouw in de volledige 
internationale gemeenschap en aan een 
hechte multilaterale dialoog en 
samenwerking, met bijzondere aandacht 
voor de toegang tot collectieve goederen; 
overwegende dat de Agenda 2030 en de 
SDG’s een centraal routeplan vormen voor 
herstel en actie, dat reeds door de 
internationale gemeenschap in haar geheel 
is goedgekeurd; overwegende dat COVID-
19 de negatieve tendensen zal aanjagen, 
waaronder bedreigingen voor de 
democratie, de rechtsstaat en de 
mensenrechten, tenzij er op mondiaal 
niveau snelle, significante en substantiële 
beleidsmaatregelen worden genomen; 
overwegende dat de pandemie heeft 
onderstreept dat het gezond houden van de 
bevolking niet alleen een morele plicht is, 
maar ook een voorwaarde voor economisch 
welzijn en ontwikkeling, en dat het 
bijgevolg belangrijk is meer en beter te 
investeren in het aanpakken van kritieke 

B. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond dat er dringend 
behoefte is aan veerkrachtige 
capaciteitsopbouw in de volledige 
internationale gemeenschap en aan een 
hechte multilaterale dialoog en 
samenwerking, met bijzondere aandacht 
voor de toegang tot collectieve goederen; 
overwegende dat de Agenda 2030 en de 
SDG’s een centraal routeplan vormen voor 
herstel en actie, dat reeds door de 
internationale gemeenschap in haar geheel 
is goedgekeurd; overwegende dat COVID-
19 de negatieve tendensen waarschijnlijk 
zal aanjagen, waaronder bedreigingen voor 
de democratie, de rechtsstaat en de 
mensenrechten, tenzij er op mondiaal 
niveau snelle, significante en substantiële 
beleidsmaatregelen worden genomen; 
overwegende dat de pandemie heeft 
onderstreept dat het gezond houden van de 
bevolking niet alleen een morele plicht is, 
maar ook een voorwaarde voor economisch 
welzijn en ontwikkeling, en dat het 
bijgevolg belangrijk is meer en beter te 
investeren in het aanpakken van kritieke 
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gezondheidsbehoeften op mondiaal niveau; gezondheidsbehoeften op mondiaal niveau;

Or. en

Amendement 37
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Ontwerpaanbeveling
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

B bis. overwegende dat de drie pijlers van 
de VN, vrede en veiligheid, ontwikkeling 
en mensenrechten en de rechtsstaat, 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden 
en elkaar versterken; overwegende dat de 
democratie, de mensenrechten en de 
rechtsstaat in verschillende delen van de 
wereld steeds ernstiger worden bedreigd 
en het maatschappelijk middenveld in veel 
VN-lidstaten steeds minder ruimte heeft; 
overwegende dat 
mensenrechtenverdedigers op mondiaal 
niveau voor hun legitieme werk met steeds 
meer bedreigingen te maken hebben in 
een context waarin beperkingen en 
lockdowns vanwege COVID-19 de 
rapportage en monitoring van 
mensenrechtenschendingen hebben 
verminderd;

Or. en

Amendement 38
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

B bis. overwegende dat mondiaal beleid 
en mondiale normen op het gebied van 
wapenbeheersing, ontwapening en non-
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proliferatie worden opgegeven of 
afgezwakt in een periode waarin de 
verkoop van conventionele wapens 
toeneemt, wapensystemen autonomer 
worden en investeringen worden gedaan 
in nieuwe massavernietigingswapens; 
overwegende dat in 2017 122 landen hun 
steun uitspraken voor het Verdrag tot het 
verbod van kernwapens (TPNW), dat 
momenteel door 84 landen is ondertekend 
en door 50 landen is geratificeerd, wat 
betekent dat het verdrag op 22 januari 
2021 automatisch van kracht wordt;

Or. en

Amendement 39
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Harald Vilimsky, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ontwerpaanbeveling
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

B bis. overwegende dat Turkije al enige 
tijd een expansief beleid voert in het 
Middellandse Zeegebied en de Kaukasus, 
dat indruist tegen de strategische 
belangen van de lidstaten, het buitenlands 
en veiligheidsbeleid van de Europese Unie 
en het beleid en de waarden van de 
NAVO, en zodoende de stabiliteit en de 
vrede in die twee gebieden ondermijnt en 
tegelijkertijd de betrekkingen van goed 
nabuurschap in gevaar brengt;

Or. it

Amendement 40
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Ontwerpaanbeveling
Overweging B ter (nieuw)
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Ontwerpaanbeveling Amendement

B ter. overwegende dat de VN een 
belangrijk forum biedt voor inclusieve 
dialoog tussen soevereine debiteuren en 
crediteuren en andere belanghebbenden;

Or. en

Amendement 41
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpaanbeveling
Overweging C

Ontwerpaanbeveling Amendement

C. overwegende dat de secretaris-
generaal van de VN blijk heeft gegeven 
van uitstekend leiderschap bij de 
voortgang van de hervorming van de VN; 
overwegende dat de EU zich, als 
belangrijke donor voor de VN, sterk heeft 
ingezet voor effectief multilateralisme via 
politieke, symbolische en financiële steun;

C. overwegende dat de secretaris-
generaal van de VN een mondialistische 
visie van de organisatie verdedigt, waarbij 
het de bedoeling is zoveel mogelijk 
afbreuk te doen aan de legitimiteit van 
staten, door instrumenten als het pact 
inzake migratie te bevorderen, die erop 
zijn gericht beleidsopties aan staten op te 
leggen die vaak tegen hun vitale belangen 
indruisen;

Or. fr

Amendement 42
Željana Zovko

Ontwerpaanbeveling
Overweging C

Ontwerpaanbeveling Amendement

C. overwegende dat de secretaris-
generaal van de VN blijk heeft gegeven 
van uitstekend leiderschap bij de voortgang 
van de hervorming van de VN; 
overwegende dat de EU zich, als 
belangrijke donor voor de VN, sterk heeft 
ingezet voor effectief multilateralisme via 

C. overwegende dat de secretaris-
generaal van de VN blijk heeft gegeven 
van uitstekend leiderschap bij de voortgang 
van de hervorming van de VN; 
overwegende dat de EU zich sterk heeft 
ingezet voor effectief multilateralisme via 
politieke, symbolische en financiële steun; 
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politieke, symbolische en financiële steun; overwegende dat het probleem omtrent 
toereikende financiering van het VN-
systeem nog steeds een uitdaging vormt; 
overwegende dat de EU als geheel nog 
steeds de grootste financiële bijdrage 
levert, met als voornaamste doelstellingen 
om armoede uit te bannen, duurzame 
vrede en stabiliteit te bevorderen, de 
mensenrechten te verdedigen, 
mensenhandel te bestrijden en 
humanitaire hulp te bieden aan 
bevolkingen, landen en regio’s die te 
kampen hebben met alle soorten 
natuurlijke of door de mens veroorzaakte 
crises;

Or. en

Amendement 43
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpaanbeveling
Overweging C

Ontwerpaanbeveling Amendement

C. overwegende dat de secretaris-
generaal van de VN blijk heeft gegeven 
van uitstekend leiderschap bij de voortgang 
van de hervorming van de VN; 
overwegende dat de EU zich, als 
belangrijke donor voor de VN, sterk heeft 
ingezet voor effectief multilateralisme via 
politieke, symbolische en financiële steun;

C. overwegende dat de secretaris-
generaal van de VN blijk heeft gegeven 
van uitstekend leiderschap bij de voortgang 
van de hervorming van de VN; 
overwegende dat verdere moedige 
maatregelen en politieke vastberadenheid 
nodig zijn om belangrijke resterende 
vraagstukken aan te pakken, met name de 
hervorming van de structuur van de VN-
Veiligheidsraad, om ervoor te zorgen dat 
die een weerspiegeling vormen van de 
geopolitieke realiteit van de 21e eeuw en 
om niet-handelen vanwege het instellen 
van een veto aan te pakken; overwegende 
dat de EU zich, als belangrijke donor voor 
de VN, sterk heeft ingezet voor effectief 
multilateralisme via politieke, symbolische 
en financiële steun;

Or. en
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Amendement 44
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Overweging C

Ontwerpaanbeveling Amendement

C. overwegende dat de secretaris-
generaal van de VN blijk heeft gegeven 
van uitstekend leiderschap bij de voortgang 
van de hervorming van de VN; 
overwegende dat de EU zich, als 
belangrijke donor voor de VN, sterk heeft 
ingezet voor effectief multilateralisme via 
politieke, symbolische en financiële steun;

C. overwegende dat de secretaris-
generaal van de VN blijk heeft gegeven 
van uitstekend leiderschap bij de voortgang 
van de hervorming van de VN, hoewel er 
op dit gebied nog vooruitgang nodig is, 
met name in verband met de inclusie van 
vrouwen, jongeren en personen in een 
kwetsbare situatie en in verband met het 
creëren van bewustzijn over 
intersectionaliteit in de VN-structuren; 
overwegende dat de EU zich, als 
belangrijke donor voor de VN, sterk heeft 
ingezet voor effectief multilateralisme via 
politieke, symbolische en financiële steun;

Or. en

Amendement 45
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Ontwerpaanbeveling
Overweging C

Ontwerpaanbeveling Amendement

C. overwegende dat de secretaris-
generaal van de VN blijk heeft gegeven 
van uitstekend leiderschap bij de voortgang 
van de hervorming van de VN; 
overwegende dat de EU zich, als 
belangrijke donor voor de VN, sterk heeft 
ingezet voor effectief multilateralisme via 
politieke, symbolische en financiële steun;

C. overwegende dat de secretaris-
generaal van de VN blijk heeft gegeven 
van uitstekend leiderschap bij de voortgang 
van de hervorming van de VN; 
overwegende dat de EU en haar lidstaten, 
die samen de grootste financiële bijdrage 
leveren, zich sterk hebben ingezet voor 
effectief multilateralisme via politieke, 
symbolische en financiële steun;

Or. en
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Amendement 46
Arnaud Danjean

Ontwerpaanbeveling
Overweging C

Ontwerpaanbeveling Amendement

C. overwegende dat de secretaris-
generaal van de VN blijk heeft gegeven 
van uitstekend leiderschap bij de voortgang 
van de hervorming van de VN; 
overwegende dat de EU zich, als 
belangrijke donor voor de VN, sterk heeft 
ingezet voor effectief multilateralisme via 
politieke, symbolische en financiële steun;

C. overwegende dat de secretaris-
generaal van de VN blijk heeft gegeven 
van uitstekend leiderschap bij de voortgang 
van de hervorming van de VN; 
overwegende dat de EU en haar lidstaten 
zich, als belangrijke donoren voor de VN, 
sterk hebben ingezet voor effectief 
multilateralisme via politieke, symbolische 
en financiële steun;

Or. fr

Amendement 47
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Overweging C

Ontwerpaanbeveling Amendement

C. overwegende dat de secretaris-
generaal van de VN blijk heeft gegeven 
van uitstekend leiderschap bij de 
voortgang van de hervorming van de VN; 
overwegende dat de EU zich, als 
belangrijke donor voor de VN, sterk heeft 
ingezet voor effectief multilateralisme via 
politieke, symbolische en financiële steun;

C. overwegende dat de secretaris-
generaal van de VN blijk heeft gegeven 
van leiderschap in zijn pogingen 
vooruitgang te boeken bij de hervorming 
van de VN; overwegende dat de EU zich, 
als belangrijke donor voor de VN, sterk 
heeft ingezet voor effectief 
multilateralisme via politieke, symbolische 
en financiële steun;

Or. es

Amendement 48
Salima Yenbou
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Ontwerpaanbeveling
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

C bis. overwegende dat de 75e verjaardag 
samenvalt met de 20e verjaardag van 
Resolutie 1325 (2000) van de VN-
Veiligheidsraad, die specifiek betrekking 
heeft op de onevenredige gevolgen van 
oorlog en geweld voor vrouwen en 
meisjes, alsook op hun cruciale rol in het 
vredesproces; overwegende dat de 
deelname van vrouwen en meisjes aan het 
vredesproces, de bescherming tegen en 
het voorkomen van gendergerelateerd 
geweld en maatregelen voor hulp en 
herstel de vier basispijlers van de resolutie 
vormen en hebben geleid tot duurzame 
vrede, de bestaansreden van de Verenigde 
Naties;

Or. en

Amendement 49
Željana Zovko

Ontwerpaanbeveling
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

C bis. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten zich blijven inzetten voor het 
multilateralisme, goed mondiaal bestuur, 
de bevordering van de kernwaarden van 
de VN als vast onderdeel van het 
buitenlands beleid van de EU en de drie 
pijlers van het VN-stelsel: mensenrechten, 
vrede en veiligheid, en ontwikkeling;

Or. en

Amendement 50
Hermann Tertsch
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Ontwerpaanbeveling
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

C bis. overwegende dat de WHO de 
leidende en coördinerende autoriteit is 
voor gezondheidsmaatregelen binnen het 
VN-systeem; overwegende dat het de 
organisatie is die verantwoordelijk is voor 
het vervullen van een leidende rol bij 
mondiale gezondheidsaangelegenheden, 
het vormgeven van de agenda inzake 
gezondheidsonderzoek, het stellen van 
normen, het formuleren van op feiten 
gebaseerde beleidsopties, het verlenen van 
technische ondersteuning aan landen en 
het volgen van wereldwijde tendensen op 
het gebied van gezondheid;

Or. es

Amendement 51
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

C ter. overwegende dat de gezondheids- 
en ontwikkelingsagenda van de WHO 
voor de 21e eeuw onder de 6 punten het 
benutten van onderzoek, informatie en 
bewijsmateriaal omvat, evenals het 
versterken van allianties middels de steun 
en samenwerking van talrijke partners, 
waaronder organen van de Verenigde 
Naties en andere internationale 
organisaties, donoren, actoren uit het 
maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector;

Or. es
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Amendement 52
Assita Kanko

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – inleidende formule

Ontwerpaanbeveling Amendement

1. beveelt de Raad aan: 1. is ingenomen met de conclusies 
van de Raad van 13 juli 2020 over de 
prioriteiten van de EU bij de Verenigde 
Naties en de 75e Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties en beveelt de 
Raad aan:

Or. en

Amendement 53
Emmanouil Fragkos, Karol Karski

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter -a (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(-a) zijn acties met het oog op de 
mondiale tenuitvoerlegging van het 
internationaal recht op te voeren;

Or. en

Amendement 54
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter a

Ontwerpaanbeveling Amendement

(a) door te gaan met de aanzienlijke 
reeds geleverde steun voor effectief 
multilateralisme, voor efficiënte en 
transparante multilaterale organisaties, en 
voor de VN in het bijzonder, als een 

(a) door te gaan met de aanzienlijke 
reeds geleverde steun voor effectief 
multilateralisme, voor efficiënte en 
transparante multilaterale organisaties, en 
voor de VN in het bijzonder, als een 



PE660.365v02-00 32/164 AM\1219327NL.docx

NL

onontbeerlijk forum voor multilaterale 
oplossingen voor mondiale uitdagingen, 
een forum om beleid uit te dragen, erover 
in dialoog te gaan en tot een consensus te 
komen, in de internationale gemeenschap 
als geheel; is ingenomen met de conclusies 
van de Raad van 13 juli 2020 over de 
prioriteiten van de EU bij de Verenigde 
Naties en de 75e Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties, die worden 
beschouwd als effectieve fora voor de 
bevordering van universele waarden, die 
ook de kernwaarden van de EU zijn;

onontbeerlijk forum voor multilaterale 
oplossingen voor mondiale uitdagingen, 
een forum om beleid uit te dragen, erover 
in dialoog te gaan en tot een consensus te 
komen, in de internationale gemeenschap 
als geheel; is ingenomen met de conclusies 
van de Raad van 13 juli 2020 over de 
prioriteiten van de EU bij de Verenigde 
Naties en de 75e Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties, die worden 
beschouwd als effectieve fora voor de 
bevordering van universele waarden, die 
ook de kernwaarden van de EU zijn; merkt 
op dat de Unie is gegrondvest op de 
waarden van respect voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en respect voor 
mensenrechten, zoals vastgesteld in 
artikel 2 van het VEU, en dat het extern 
bevorderen van deze waarden, het 
bevorderen van de democratie, de 
rechtsstaat, de universaliteit en de 
ondeelbaarheid van de mensenrechten de 
kern moeten vormen van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU, 
overeenkomstig artikel 21 van het VEU, 
en de strategische belangen van de EU, en 
dat dit eveneens op doeltreffende en 
coherente wijze moet zijn weerspiegeld in 
alle onderdelen van de betrekkingen van 
de Unie met derde landen en niet-EU-
instellingen;

Or. en

Amendement 55
Assita Kanko

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter a

Ontwerpaanbeveling Amendement

(a) door te gaan met de aanzienlijke 
reeds geleverde steun voor effectief 
multilateralisme, voor efficiënte en 

(a) door te gaan met de aanzienlijke 
reeds geleverde steun voor effectief 
multilateralisme, voor efficiënte en 
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transparante multilaterale organisaties, en 
voor de VN in het bijzonder, als een 
onontbeerlijk forum voor multilaterale 
oplossingen voor mondiale uitdagingen, 
een forum om beleid uit te dragen, erover 
in dialoog te gaan en tot een consensus te 
komen, in de internationale gemeenschap 
als geheel; is ingenomen met de 
conclusies van de Raad van 13 juli 2020 
over de prioriteiten van de EU bij de 
Verenigde Naties en de 75e Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties, die 
worden beschouwd als effectieve fora voor 
de bevordering van universele waarden, 
die ook de kernwaarden van de EU zijn;

transparante multilaterale organisaties, en 
voor de VN in het bijzonder, als een 
onontbeerlijk forum voor multilaterale 
oplossingen voor mondiale uitdagingen, 
een forum om beleid uit te dragen, erover 
in dialoog te gaan en tot een consensus te 
komen, in de internationale gemeenschap 
als geheel;

Or. en

Amendement 56
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter a

Ontwerpaanbeveling Amendement

(a) door te gaan met de aanzienlijke 
reeds geleverde steun voor effectief 
multilateralisme, voor efficiënte en 
transparante multilaterale organisaties, en 
voor de VN in het bijzonder, als een 
onontbeerlijk forum voor multilaterale 
oplossingen voor mondiale uitdagingen, 
een forum om beleid uit te dragen, erover 
in dialoog te gaan en tot een consensus te 
komen, in de internationale gemeenschap 
als geheel; is ingenomen met de conclusies 
van de Raad van 13 juli 2020 over de 
prioriteiten van de EU bij de Verenigde 
Naties en de 75e Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties, die worden 
beschouwd als effectieve fora voor de 
bevordering van universele waarden, die 
ook de kernwaarden van de EU zijn;

(a) de inspanningen voort te zetten ten 
behoeve van effectief multilateralisme, 
efficiënte en transparante multilaterale 
organisaties, en een nuttig systeem van de 
VN voor multilaterale oplossingen voor 
mondiale uitdagingen en om beleid uit te 
dragen, erover in dialoog te gaan en tot een 
consensus te komen, in de internationale 
gemeenschap als geheel; neemt nota van 
de conclusies van de Raad van 13 juli 2020 
over de prioriteiten van de EU bij de 
Verenigde Naties en de 75e Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties;

Or. es
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Amendement 57
Arnaud Danjean

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter a bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(a bis) opnieuw te bevestigen dat de Unie 
en haar lidstaten de waarden en 
beginselen van het Handvest van de 
Verenigde Naties delen, zoals vastgesteld 
in artikel 21, lid 1, van het VEU, en een 
essentiële rol spelen bij de bevordering 
van deze beginselen en van de 
doelstellingen van de Verenigde Naties in 
het kader van het extern optreden van de 
Unie; is van mening dat de Unie mondiale 
en regionale partners nodig heeft om haar 
doelstellingen op het gebied van 
buitenlands beleid met succes na te 
streven, met name op het gebied van vrede 
en veiligheid, terrorisme, georganiseerde 
misdaad, regionale conflicten, falende 
staten en de verspreiding van 
massavernietigingswapens;

Or. fr

Amendement 58
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter b

Ontwerpaanbeveling Amendement

(b) in de huidige multipolaire context, 
waarin sommige landen selectief 
multilateralisme bevorderen in plaats van 
effectief, in universele waarden verankerd 
multilateralisme, het standpunt in te nemen 
dat de EU de onvoorwaardelijke inzet van 
de VN-leden voor universele waarden, een 
op regels gebaseerd orde en de voorrang 

(b) in de huidige multipolaire context, 
waarin sommige landen selectief 
multilateralisme bevorderen in plaats van 
effectief, in universele waarden verankerd 
multilateralisme, het standpunt in te nemen 
dat de EU de onvoorwaardelijke inzet van 
de VN-leden voor universele waarden, een 
op regels gebaseerd orde en de voorrang 
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van de mensenrechten op alle 
beleidsterreinen verder moet bevorderen; 
dringt erop aan deze waarden in alle 
beleids- en programmeringsgebieden te 
mainstreamen, in nauwe samenwerking 
met gelijkgezinde landen, teneinde de 
beleidsdialoog, beleidsoplossingen, de 
uitvoering en de mainstreamingcapaciteit 
te bevorderen;

van de mensenrechten op alle 
beleidsterreinen verder moet bevorderen; 
dringt erop aan deze waarden in alle 
beleids- en programmeringsgebieden te 
mainstreamen, in nauwe samenwerking 
met gelijkgezinde landen, teneinde de 
beleidsdialoog, beleidsoplossingen, de 
uitvoering en de mainstreamingcapaciteit 
te bevorderen; dringt er bij de Raad op 
aan de contacten met de nieuwe 
Amerikaanse regering te intensiveren om 
met deze historische bondgenoot in het 
kader van de Verenigde Naties op 
gecoördineerde wijze de vele mondiale 
uitdagingen het hoofd te bieden; roept de 
Raad eveneens op het gesprek en nauwe 
samenwerking aan te gaan met het 
Verenigd Koninkrijk, een permanent lid 
van de VN-Veiligheidsraad, waarmee we 
ondanks het brexitbesluit veel waarden en 
belangen delen;

Or. es

Amendement 59
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter b

Ontwerpaanbeveling Amendement

(b) in de huidige multipolaire context, 
waarin sommige landen selectief 
multilateralisme bevorderen in plaats van 
effectief, in universele waarden verankerd 
multilateralisme, het standpunt in te nemen 
dat de EU de onvoorwaardelijke inzet van 
de VN-leden voor universele waarden, een 
op regels gebaseerde orde en de voorrang 
van de mensenrechten op alle 
beleidsterreinen verder moet bevorderen; 
dringt erop aan deze waarden in alle 
beleids- en programmeringsgebieden te 
mainstreamen, in nauwe samenwerking 
met gelijkgezinde landen, teneinde de 
beleidsdialoog, beleidsoplossingen, de 

(b) in de huidige multipolaire context, 
waarin sommige landen selectief 
multilateralisme bevorderen in plaats van 
effectief, in universele waarden verankerd 
multilateralisme, het standpunt in te nemen 
dat de EU de onvoorwaardelijke inzet van 
de VN-leden voor universele waarden, een 
op regels gebaseerde orde en de voorrang 
van de mensenrechten op alle 
beleidsterreinen verder moet bevorderen; 
dringt erop aan deze waarden in alle 
beleids- en programmeringsgebieden te 
mainstreamen, in nauwe samenwerking 
met gelijkgezinde landen, teneinde de 
beleidsdialoog, beleidsoplossingen, de 
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uitvoering en de mainstreamingcapaciteit 
te bevorderen;

uitvoering en de mainstreamingcapaciteit 
te bevorderen; beveelt de Raad voorts aan 
in dit verband de door de nieuwgekozen 
president van de Verenigde Staten 
voorgestelde “mondiale top voor 
democratie ter vernieuwing van de geest 
en het gemeenschappelijk doel van de 
landen van de vrije wereld” te prijzen en 
deel te nemen aan de organisatie van deze 
top, die is gericht op het bijeenbrengen 
van de democratieën van de wereld om de 
democratische instellingen te versterken 
en de rechtsstaat en de mensenrechten te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 60
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter b

Ontwerpaanbeveling Amendement

(b) in de huidige multipolaire context, 
waarin sommige landen selectief 
multilateralisme bevorderen in plaats van 
effectief, in universele waarden verankerd 
multilateralisme, het standpunt in te nemen 
dat de EU de onvoorwaardelijke inzet van 
de VN-leden voor universele waarden, een 
op regels gebaseerde orde en de voorrang 
van de mensenrechten op alle 
beleidsterreinen verder moet bevorderen; 
dringt erop aan deze waarden in alle 
beleids- en programmeringsgebieden te 
mainstreamen, in nauwe samenwerking 
met gelijkgezinde landen, teneinde de 
beleidsdialoog, beleidsoplossingen, de 
uitvoering en de mainstreamingcapaciteit 
te bevorderen;

(b) in de huidige multipolaire context, 
waarin sommige landen selectief 
multilateralisme bevorderen in plaats van 
effectief, in universele waarden verankerd 
multilateralisme, het standpunt in te nemen 
dat de EU de onvoorwaardelijke inzet van 
de VN-leden voor universele waarden, een 
op regels gebaseerde orde en de voorrang 
van de mensenrechten op alle 
beleidsterreinen verder moet bevorderen; 
dringt erop aan deze waarden in alle 
beleids- en programmeringsgebieden te 
mainstreamen, in nauwe samenwerking 
met gelijkgezinde landen, teneinde de 
beleidsdialoog, beleidsoplossingen, de 
uitvoering en de mainstreamingcapaciteit 
te bevorderen, en daarbij de nationale 
soevereiniteit met betrekking tot interne 
aangelegenheden te respecteren;

Or. en
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Amendement 61
David McAllister

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter b

Ontwerpaanbeveling Amendement

(b) in de huidige multipolaire context, 
waarin sommige landen selectief 
multilateralisme bevorderen in plaats van 
effectief, in universele waarden verankerd 
multilateralisme, het standpunt in te nemen 
dat de EU de onvoorwaardelijke inzet van 
de VN-leden voor universele waarden, een 
op regels gebaseerde orde en de voorrang 
van de mensenrechten op alle 
beleidsterreinen verder moet bevorderen; 
dringt erop aan deze waarden in alle 
beleids- en programmeringsgebieden te 
mainstreamen, in nauwe samenwerking 
met gelijkgezinde landen, teneinde de 
beleidsdialoog, beleidsoplossingen, de 
uitvoering en de mainstreamingcapaciteit 
te bevorderen;

(b) in de huidige multipolaire context, 
waarin sommige landen selectief 
multilateralisme bevorderen in plaats van 
effectief, in universele waarden verankerd 
multilateralisme, het standpunt in te nemen 
dat de EU de onvoorwaardelijke inzet van 
de VN-leden voor universele waarden, een 
op regels gebaseerde orde en de voorrang 
van de mensenrechten op alle 
beleidsterreinen verder moet bevorderen; 
dringt erop aan deze waarden en rechten in 
alle beleids- en programmeringsgebieden 
te mainstreamen, in nauwe samenwerking 
met gelijkgezinde landen, teneinde de 
beleidsdialoog, beleidsoplossingen, de 
uitvoering en de mainstreamingcapaciteit 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 62
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter b bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(b bis) de Verenigde Staten te blijven 
benaderen met betrekking tot politieke en 
beleidskwesties van gemeenschappelijk 
belang en een capaciteit voor dialoog en 
partnerschap te behouden om het 
potentieel van het trans-Atlantische 
partnerschap en de trans-Atlantische 
samenwerking in het VN-stelsel met het 
oog op de toekomst opnieuw op te bouwen 
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en in stand te houden;

Or. en

Amendement 63
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter b bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(b bis) herhaling te voorkomen van 
situaties zoals die zich hebben voorgedaan 
tijdens de aanpak van de COVID-19-
pandemie door de WHO, waarvan het 
gebrek aan transparantie en het 
verbergen van de op 31 december door 
Taiwan verstrekte informatie niet alleen 
betekende dat een grote kans onbenut 
werd gelaten om de wereldwijde 
verspreiding van het virus te hebben 
voorkomen en daarmee miljoenen 
besmettingen en sterfgevallen, maar ook 
het verlies van vertrouwen en 
geloofwaardigheid in een reeds 
verslechterd VN-systeem;

Or. es

Amendement 64
David McAllister

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter b bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(b bis) in het licht van inspanningen om 
de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens en andere relevante VN-
bepalingen te ondermijnen door het 
ondergeschikt maken van individuele 
mensenrechten aan het vermeende welzijn 
van hele samenlevingen, alle activiteiten 
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te ondersteunen om ervoor te zorgen dat 
mensenrechtenkwesties bovenaan de 
agenda van de VN blijven staan en 
concrete maatregelen te ondersteunen om 
de VN-architectuur in dit verband te 
versterken;

Or. en

Amendement 65
Lukas Mandl, Miriam Lexmann

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter b bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(b bis) zijn outreachactiviteiten te 
versterken om bredere partnerschappen te 
ontwikkelen ter ondersteuning van 
effectief multilateralisme; te overwegen 
om gerichte gesprekken over effectief 
multilateralisme op te nemen in alle 
gestructureerde dialogen met partners;

Or. en

Amendement 66
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter b bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(b bis) het belang te beklemtonen van 
conflictoplossing op basis van de normen 
en beginselen van het internationaal 
recht, zoals territoriale integriteit, 
zelfbeschikking, afscheiding als 
herstelmaatregel (remedial secession) en 
het niet-gebruiken van geweld;

Or. en
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Amendement 67
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c) zijn inspanningen voort te zetten 
opdat de EU en haar lidstaten steeds meer 
met één stem kunnen spreken in de VN, 
met name in de VN-Veiligheidsraad, en 
ook wat betreft de goede samenwerking 
met de permanente en roulerende leden 
van de Veiligheidsraad die EU-lidstaten 
zijn, met de Algemene Vergadering van de 
VN en met de Mensenrechtenraad; prijst 
de uitstekende rol die de EDEO en zijn 
delegaties vervullen, evenals de delegaties 
van de EU-lidstaten, bij het faciliteren van 
deze dialoog en samenwerking;

Schrappen

Or. es

Amendement 68
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c) zijn inspanningen voort te zetten 
opdat de EU en haar lidstaten steeds meer 
met één stem kunnen spreken in de VN, 
met name in de VN-Veiligheidsraad, en 
ook wat betreft de goede samenwerking 
met de permanente en roulerende leden van 
de Veiligheidsraad die EU-lidstaten zijn, 
met de Algemene Vergadering van de VN 
en met de Mensenrechtenraad; prijst de 
uitstekende rol die de EDEO en zijn 
delegaties vervullen, evenals de delegaties 
van de EU-lidstaten, bij het faciliteren van 

(c) zijn inspanningen voort te zetten 
opdat de EU en haar lidstaten steeds meer 
met één stem kunnen spreken in de VN en 
andere multilaterale fora, aangezien dit 
de enige manier is waarop de Unie een 
leidersrol kan spelen op het internationale 
toneel en haar invloed kan gebruiken om 
positieve veranderingen en betere reacties 
op mondiale uitdagingen teweeg te 
brengen, met name in de VN-
Veiligheidsraad, en ook wat betreft de 
goede samenwerking met de permanente 
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deze dialoog en samenwerking; en roulerende leden van de Veiligheidsraad 
die EU-lidstaten zijn, met de Algemene 
Vergadering van de VN en met de 
Mensenrechtenraad; het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU 
doeltreffender en proactiever te maken 
door gebruik te maken van de regel van 
stemming met gekwalificeerde 
meerderheid in de Raad; prijst de 
uitstekende rol die de EDEO en zijn 
delegaties vervullen, evenals de delegaties 
van de EU-lidstaten, bij het faciliteren van 
deze dialoog en samenwerking;

Or. en

Amendement 69
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c) zijn inspanningen voort te zetten 
opdat de EU en haar lidstaten steeds meer 
met één stem kunnen spreken in de VN, 
met name in de VN-Veiligheidsraad, en 
ook wat betreft de goede samenwerking 
met de permanente en roulerende leden 
van de Veiligheidsraad die EU-lidstaten 
zijn, met de Algemene Vergadering van de 
VN en met de Mensenrechtenraad; prijst 
de uitstekende rol die de EDEO en zijn 
delegaties vervullen, evenals de delegaties 
van de EU-lidstaten, bij het faciliteren van 
deze dialoog en samenwerking;

(c) op te merken dat overeenkomstig 
het Handvest van de Verenigde Naties 
alleen staten leden zijn van de VN, en dat 
het onaanvaardbaar zou zijn als de 
Europese Unie dit grondbeginsel zou 
ondermijnen; herinnert er ook aan dat op 
geen enkele manier mag worden getornd 
aan de permanente zetel van Frankrijk in 
de Veiligheidsraad;

Or. fr

Amendement 70
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c
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Ontwerpaanbeveling Amendement

(c) zijn inspanningen voort te zetten 
opdat de EU en haar lidstaten steeds meer 
met één stem kunnen spreken in de VN, 
met name in de VN-Veiligheidsraad, en 
ook wat betreft de goede samenwerking 
met de permanente en roulerende leden van 
de Veiligheidsraad die EU-lidstaten zijn, 
met de Algemene Vergadering van de VN 
en met de Mensenrechtenraad; prijst de 
uitstekende rol die de EDEO en zijn 
delegaties vervullen, evenals de delegaties 
van de EU-lidstaten, bij het faciliteren van 
deze dialoog en samenwerking;

(c) zijn inspanningen voort te zetten 
opdat de EU en haar lidstaten steeds meer 
met één stem kunnen spreken in de VN, 
met name in de VN-Veiligheidsraad, en 
ook wat betreft de goede samenwerking 
met de permanente en roulerende leden van 
de Veiligheidsraad die EU-lidstaten zijn, 
met de Algemene Vergadering van de VN 
en met de Mensenrechtenraad; prijst de 
uitstekende rol die de EDEO en zijn 
delegaties vervullen, evenals de delegaties 
van de EU-lidstaten, bij het faciliteren van 
deze dialoog en samenwerking; verzoekt de 
lidstaten met één stem te spreken en hun 
optreden en standpunten binnen de EU te 
coördineren, teneinde de coherentie en 
geloofwaardigheid van de EU op het 
niveau van de VN te verbeteren;

Or. en

Amendement 71
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c) zijn inspanningen voort te zetten 
opdat de EU en haar lidstaten steeds meer 
met één stem kunnen spreken in de VN, 
met name in de VN-Veiligheidsraad, en 
ook wat betreft de goede samenwerking 
met de permanente en roulerende leden van 
de Veiligheidsraad die EU-lidstaten zijn, 
met de Algemene Vergadering van de VN 
en met de Mensenrechtenraad; prijst de 
uitstekende rol die de EDEO en zijn 
delegaties vervullen, evenals de delegaties 
van de EU-lidstaten, bij het faciliteren van 
deze dialoog en samenwerking;

(c) ernaar te streven dat de Europese 
Unie met één stem spreekt in de VN, met 
name in de VN-Veiligheidsraad, en ook 
wat betreft de goede samenwerking met de 
permanente en roulerende leden van de 
Veiligheidsraad die EU-lidstaten zijn, met 
de Algemene Vergadering van de VN en 
met de Mensenrechtenraad; te trachten 
gemeenschappelijke standpunten te 
bereiken over vraagstukken in de 
Veiligheidsraad door middel van 
coördinatie binnen de Raad en tussen 
EU-instellingen een voortgezette dialoog 
met het VK te waarborgen om samen te 
blijven werken binnen de VN-
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Veiligheidsraad; prijst de uitstekende rol 
die de EDEO en zijn delegaties vervullen, 
evenals de delegaties van de EU-lidstaten, 
bij het faciliteren van deze dialoog en 
samenwerking;

Or. en

Amendement 72
Željana Zovko

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c) zijn inspanningen voort te zetten 
opdat de EU en haar lidstaten steeds meer 
met één stem kunnen spreken in de VN, 
met name in de VN-Veiligheidsraad, en 
ook wat betreft de goede samenwerking 
met de permanente en roulerende leden van 
de Veiligheidsraad die EU-lidstaten zijn, 
met de Algemene Vergadering van de VN 
en met de Mensenrechtenraad; prijst de 
uitstekende rol die de EDEO en zijn 
delegaties vervullen, evenals de delegaties 
van de EU-lidstaten, bij het faciliteren van 
deze dialoog en samenwerking;

(c) zijn inspanningen voort te zetten 
opdat de EU en haar lidstaten steeds meer 
met één stem kunnen spreken in de VN, 
met name in de VN-Veiligheidsraad, en 
ook wat betreft de goede samenwerking 
met de permanente en roulerende leden van 
de Veiligheidsraad die EU-lidstaten zijn, 
met de Algemene Vergadering van de VN 
en met de Mensenrechtenraad; prijst de 
uitstekende rol die de EDEO en zijn 
delegaties vervullen, evenals de delegaties 
van de EU-lidstaten, bij het faciliteren van 
deze dialoog en samenwerking; looft de 
goede samenwerking tussen de EU en de 
VN op het gebied van het verwezenlijken 
van gemeenschappelijke 
ontwikkelingsdoelstellingen en het 
vermijden van verdere escalatie van 
lopende conflicten;

Or. en

Amendement 73
Miriam Lexmann, David Lega

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c
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Ontwerpaanbeveling Amendement

(c) zijn inspanningen voort te zetten 
opdat de EU en haar lidstaten steeds meer 
met één stem kunnen spreken in de VN, 
met name in de VN-Veiligheidsraad, en 
ook wat betreft de goede samenwerking 
met de permanente en roulerende leden van 
de Veiligheidsraad die EU-lidstaten zijn, 
met de Algemene Vergadering van de VN 
en met de Mensenrechtenraad; prijst de 
uitstekende rol die de EDEO en zijn 
delegaties vervullen, evenals de delegaties 
van de EU-lidstaten, bij het faciliteren van 
deze dialoog en samenwerking;

(c) zijn inspanningen voort te zetten 
opdat de EU en haar lidstaten steeds meer 
met één stem kunnen spreken in de VN 
over kwesties waarover een EU-brede 
consensus bestaat, met name in de VN-
Veiligheidsraad, en ook wat betreft de 
goede samenwerking met de permanente 
en roulerende leden van de Veiligheidsraad 
die EU-lidstaten zijn, met de Algemene 
Vergadering van de VN en met de 
Mensenrechtenraad; prijst de uitstekende 
rol die de EDEO en zijn delegaties 
vervullen, evenals de delegaties van de 
EU-lidstaten, bij het faciliteren van deze 
dialoog en samenwerking;

Or. en

Amendement 74
Arnaud Danjean

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c) zijn inspanningen voort te zetten 
opdat de EU en haar lidstaten steeds meer 
met één stem kunnen spreken in de VN, 
met name in de VN-Veiligheidsraad, en 
ook wat betreft de goede samenwerking 
met de permanente en roulerende leden van 
de Veiligheidsraad die EU-lidstaten zijn, 
met de Algemene Vergadering van de VN 
en met de Mensenrechtenraad; prijst de 
uitstekende rol die de EDEO en zijn 
delegaties vervullen, evenals de delegaties 
van de EU-lidstaten, bij het faciliteren van 
deze dialoog en samenwerking;

(c) zijn inspanningen voort te zetten 
opdat de EU en haar lidstaten steeds meer 
met één stem kunnen spreken in de VN, en 
ook wat betreft de goede samenwerking 
met de permanente en roulerende leden van 
de Veiligheidsraad die EU-lidstaten zijn, 
met de Algemene Vergadering van de VN 
en met de Mensenrechtenraad; prijst de 
uitstekende rol die de EDEO en zijn 
delegaties vervullen, evenals de delegaties 
van de EU-lidstaten, bij het faciliteren van 
deze dialoog en samenwerking;

Or. fr

Amendement 75
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David McAllister

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c) zijn inspanningen voort te zetten 
opdat de EU en haar lidstaten steeds meer 
met één stem kunnen spreken in de VN, 
met name in de VN-Veiligheidsraad, en 
ook wat betreft de goede samenwerking 
met de permanente en roulerende leden van 
de Veiligheidsraad die EU-lidstaten zijn, 
met de Algemene Vergadering van de VN 
en met de Mensenrechtenraad; prijst de 
uitstekende rol die de EDEO en zijn 
delegaties vervullen, evenals de delegaties 
van de EU-lidstaten, bij het faciliteren van 
deze dialoog en samenwerking;

(c) zijn inspanningen voort te zetten 
opdat de EU en haar lidstaten met één stem 
kunnen spreken in de VN en om de 
Europese samenwerking te versterken, 
met name in de VN-Veiligheidsraad, en 
ook wat betreft de goede samenwerking 
met de permanente en roulerende leden van 
de Veiligheidsraad die EU-lidstaten zijn, 
met de Algemene Vergadering van de VN 
en met de Mensenrechtenraad; prijst de 
uitstekende rol die de EDEO en zijn 
delegaties vervullen, evenals de delegaties 
van de EU-lidstaten, bij het faciliteren van 
deze dialoog en samenwerking;

Or. en

Amendement 76
Arnaud Danjean

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c bis) erop te wijzen dat de EU binnen de 
Verenigde Naties door uiteenlopende 
actoren wordt vertegenwoordigd: de 
voorzitter van de Europese Raad, de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, 
de Europese Commissie en de delegaties 
van de Unie en haar 27 lidstaten, waarvan 
er één permanent lid is van de VN-
Veiligheidsraad en het recht van veto 
heeft; benadrukt dat de EU-lidstaten 
conform het Verdrag verplicht zijn hun 
optreden in alle internationale fora te 
coördineren; herinnert eraan dat 
overeenkomstig artikel 34 van het VEU de 
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EU-lidstaten die in de VN-Veiligheidsraad 
zetelen de andere lidstaten en de hoge 
vertegenwoordiger moeten informeren en 
de standpunten en de belangen van de 
Unie moeten verdedigen;

Or. fr

Amendement 77
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c bis) op te roepen tot een globale 
hervorming van de VN-Veiligheidsraad 
met het oog op een betere 
representativiteit, op basis van een brede 
consensus, om ervoor te zorgen dat deze 
sneller en doeltreffender op bedreigingen 
van de internationale vrede en veiligheid 
reageert; acht het in het bijzonder gepast 
om de VN-Veiligheidsraad te hervormen 
door een aanzienlijke beperking van het 
vetorecht of door het gebruik ervan te 
reguleren, met name in gevallen waarin 
bewezen is dat er sprake is van 
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 
menselijkheid en dit de 
besluitvormingsprocedure belemmerd 
heeft, en door een wijziging van de 
samenstelling bij consensus van de 
Veiligheidsraad, zodat deze de huidige 
globale wereldorde beter weerspiegelt via 
een permanente zetel voor de Europese 
Unie;

Or. es

Amendement 78
Željana Zovko

Ontwerpaanbeveling
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Paragraaf 1 – letter c bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c bis) samenwerking tussen de EU en de 
VN bij het ontwerpen van instrumenten 
voor de aanpak van het terugkerende 
probleem van verkiezingsgerelateerd 
geweld verder te versterken, onder meer 
door voort te bouwen op de ervaring van 
de verkiezingswaarnemingsmissies van 
het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 79
Urmas Paet

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c bis) een verandering van de 
samenstelling van de VN-Veiligheidsraad 
te blijven nastreven, opdat deze de huidige 
wereldorde beter zou weerspiegelen, onder 
meer met behulp van een permanente 
zetel voor de Europese Unie;

Or. en

Amendement 80
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c bis) eraan te herinneren dat 
vertragingen bij de betaling van de 
vastgestelde bijdragen door verschillende 
lidstaten uiterst negatieve gevolgen 
hebben voor de werkzaamheden van de 
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Verenigde Naties en onaanvaardbaar 
zijn;

Or. en

Amendement 81
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c ter) met voldoening nota te nemen van 
de nakende inwerkingtreding van het 
TPNW, dat mogelijk kan helpen de 
doelstelling van een wereld zonder 
kernwapens waar te maken; te overwegen 
een standpunt in te nemen ten aanzien 
van het TPNW en zijn doelstellingen en 
de argumenten te bekijken die hebben 
geleid tot de vaststelling ervan, zoals de 
humanitaire gevolgen van kernexplosies 
en andere risico’s die verband houden 
met het bezit van dergelijke 
massavernietigingswapens; moedigt de 
EU-lidstaten aan het voorbeeld van 
Oostenrijk, Malta, Ierland en 81 andere 
staten te volgen en het TPNW te 
ondertekenen;

Or. en

Amendement 82
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c quater (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c quater) het voortouw te nemen bij 
mondiale inspanningen om een 
alomvattend regelgevingskader vast te 
stellen voor het waarborgen van 
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beduidende menselijke controle van de 
kritieke functies van het selecteren en 
aanvallen van doelwitten bij de 
ontwikkeling en het gebruik van steeds 
autonomere wapens, alsook een 
gemeenschappelijk standpunt van de EU 
goed te keuren over dodelijke autonome 
wapensystemen en daarin aan te dringen 
op het opstarten van internationale 
onderhandelingen over een juridisch 
bindend instrument dat dodelijke 
autonome wapens zonder beduidende 
menselijke controle zou verbieden;

Or. en

Amendement 83
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c quinquies (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c quinquies) te waarborgen dat 
overdrachten van conventionele wapens 
tussen VN-lidstaten alleen mogelijk zijn 
tussen landen die partij zijn bij het 
Wapenhandelsverdrag en die alle criteria 
van dat verdrag volledig naleven;

Or. en

Amendement 84
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c quinquies (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c quinquies) zorgen te uiten over de 
uitholling van het bestaande 
wapenbeheersings- en 
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ontwapeningssysteem en de juridische 
instrumenten ervan; steun te geven aan 
alle inspanningen om de 
wapenbeheersings- en 
ontwapeningsagenda opnieuw op de 
internationale agenda te plaatsen, o.a. 
door de Ontwapeningsconferentie nieuw 
leven in te blazen;

Or. en

Amendement 85
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c quinquies (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c quinquies) er bij de belangrijkste 
landen met kernwapens op aan te dringen 
dat zij zich niet langer terugtrekken uit 
het systeem voor wapenbeheersing en dat 
zij vooruitgang boeken in de 
onderhandelingen over de beheersing van 
kernwapens; er bij de Verenigde Staten en 
Rusland op aan te dringen dat zij 
wederzijds vertrouwen beginnen op te 
bouwen om de hervatting van een dialoog 
over manieren om nieuwe betrekkingen 
op het gebied van wapenbeheersing op te 
bouwen, mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 86
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c quinquies (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement
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(c quinquies) uiting te geven aan zijn 
bezorgdheid over de ontwikkeling van 
nieuwe militaire technologieën, zoals 
artificiële intelligentie, ruimtewapens, 
biotechnologieën en hypersonische 
wapens, en actief steun te verlenen aan 
inspanningen om de daarmee verband 
houdende lopende 
bewapeningsprogramma’s van bepaalde 
VN-lidstaten stop te zetten, of nieuwe 
initiatieven te nemen op dit gebied; steun 
te verlenen aan de werkzaamheden van de 
werkgroep inzake de ruimte van de 
Ontwapeningscommissie van de 
Verenigde Naties in verband met de 
praktische tenuitvoerlegging van 
vertrouwenscheppende maatregelen en 
maatregelen op het gebied van 
transparantie bij ruimteactiviteiten;

Or. en

Amendement 87
Lukas Mandl, Miriam Lexmann

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c quinquies (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c quinquies) te herhalen dat effectief 
multilateralisme en een op regels 
gebaseerde internationale orde 
voorwaarden zijn voor vooruitgang op het 
gebied van ontwapening en voor het 
tegengaan van de verspreiding van 
massavernietigingswapens; opnieuw de 
volledige steun van de EU en haar 
lidstaten uit te spreken voor de bestaande 
internationale verdragen, zoals het NPV, 
het CTBT, het CWC, het BTWC en het 
WHV, alsook voor de verdragen inzake 
clustermunitie en antipersoneelmijnen, en 
inspanningen te bevorderen om een 
politieke verklaring uit te werken over 
explosieve wapens in bevolkte gebieden 
alsook een juridisch bindend kader voor 
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autonome wapensystemen;

Or. en

Amendement 88
Andrea Cozzolino

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c quinquies (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c quinquies) de Algemene Vergadering 
van de VN te overtuigen om een bindend 
rechtskader goed te keuren, zoals vermeld 
in de EU-gedragscode betreffende 
wapenuitvoer, om de uitvoer en verkoop te 
verbieden van wapens en technologieën 
voor cyberbewaking indien het de 
bedoeling is deze te gebruiken om 
oorlogsmisdaden te plegen en/of 
binnenlandse tegenstanders te 
onderdrukken;

Or. en

Amendement 89
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter d

Ontwerpaanbeveling Amendement

(d) het potentieel van rechtstreekse 
regionale betrokkenheid in de VN te 
onderkennen, door de mogelijkheid te 
ondersteunen dat andere organisaties (zoals 
de Afrikaanse Unie) een verzoek indienen 
om de specifieke status van versterkte 
waarnemer te krijgen;

(d) het potentieel van rechtstreekse 
regionale betrokkenheid in het 
besluitvormingsproces van de VN te 
onderkennen, door de mogelijkheid te 
ondersteunen dat andere organisaties (zoals 
de Afrikaanse Unie, de Asean, de 
Organisatie van Amerikaanse Staten, de 
Celac en de Organisatie van Islamitische 
Samenwerking) een verzoek indienen om 
de specifieke status van versterkte 
waarnemer te krijgen; het potentieel te 
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erkennen en te benutten van de EU om, 
als de meest gesofisticeerde regionale 
organisatie, een stimulerende rol te spelen 
bij het vernieuwen en versterken van het 
VN-systeem door middel van 
multilateralisme op meerdere niveaus;

Or. en

Amendement 90
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter d

Ontwerpaanbeveling Amendement

(d) het potentieel van rechtstreekse 
regionale betrokkenheid in de VN te 
onderkennen, door de mogelijkheid te 
ondersteunen dat andere organisaties 
(zoals de Afrikaanse Unie) een verzoek 
indienen om de specifieke status van 
versterkte waarnemer te krijgen;

(d) te bevestigen dat zogenaamde 
regionale organisaties, zoals de Europese 
Unie of de Afrikaanse Unie, niet bevoegd 
zijn, noch beschikken over de legitimiteit 
of de rechtsgrond om zich te positioneren 
als rechtstreeks deelnemer binnen de 
verschillende organen van de Verenigde 
Naties;

Or. fr

Amendement 91
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter e

Ontwerpaanbeveling Amendement

(e) waardevolle steun te blijven 
verlenen aan de secretaris-generaal van de 
VN bij zijn inspanningen om het 
hervormingsprogramma in de VN te doen 
vorderen en de VN nog meer in staat te 
stellen om ontwikkeling te stimuleren en 
vrede en veiligheid te bevorderen, en het 
interne beheersysteem te stroomlijnen, met 
het oog op een doeltreffende, transparante, 

(e) waardevolle steun te blijven 
verlenen aan de secretaris-generaal van de 
VN bij zijn inspanningen om het 
hervormingsprogramma in de VN te doen 
vorderen en de VN nog meer in staat te 
stellen om ontwikkeling te stimuleren en 
vrede en veiligheid te bevorderen, en het 
interne beheersysteem te stroomlijnen, met 
het oog op een doeltreffende, transparante, 
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financieel duurzame en 
verantwoordingsplichtige VN die weer in 
contact kan komen met haar burgers; 
onderstreept dat in het hervormingsproces 
van de VN grote vooruitgang is geboekt op 
administratief en bureaucratisch gebied, 
maar dat grote politieke hervormingen nog 
hangende zijn;

financieel duurzame en 
verantwoordingsplichtige VN die weer in 
contact kan komen met haar burgers; 
onderstreept dat in het hervormingsproces 
van de VN grote vooruitgang is geboekt op 
administratief en bureaucratisch gebied, 
maar dat grote politieke hervormingen nog 
hangende zijn; beveelt de Raad voorts aan 
de secretaris-generaal te ondersteunen en 
hem te vragen zijn inspanningen op te 
voeren voor de tenuitvoerlegging van de 
VN-strategie inzake genderpariteit als een 
essentieel instrument om de gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen op alle 
hiërarchische niveaus in het VN-systeem 
te waarborgen; en eraan te herinneren 
dat sinds de oprichting van de VN in 1945 
geen enkele vrouw is benoemd als 
secretaris-generaal;

Or. en

Amendement 92
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Attila Ara-Kovács

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter e

Ontwerpaanbeveling Amendement

(e) waardevolle steun te blijven 
verlenen aan de secretaris-generaal van de 
VN bij zijn inspanningen om het 
hervormingsprogramma in de VN te doen 
vorderen en de VN nog meer in staat te 
stellen om ontwikkeling te stimuleren en 
vrede en veiligheid te bevorderen, en het 
interne beheersysteem te stroomlijnen, met 
het oog op een doeltreffende, transparante, 
financieel duurzame en 
verantwoordingsplichtige VN die weer in 
contact kan komen met haar burgers; 
onderstreept dat in het hervormingsproces 
van de VN grote vooruitgang is geboekt op 
administratief en bureaucratisch gebied, 
maar dat grote politieke hervormingen nog 

(e) waardevolle steun te blijven 
verlenen aan de secretaris-generaal van de 
VN bij zijn inspanningen om het 
hervormingsprogramma in de VN te doen 
vorderen en de VN nog meer in staat te 
stellen om ontwikkeling te stimuleren en 
vrede en veiligheid te bevorderen, en het 
interne beheersysteem te stroomlijnen, met 
het oog op een doeltreffende, transparante, 
financieel duurzame en 
verantwoordingsplichtige VN die weer in 
contact kan komen met haar burgers; 
onderstreept dat in het hervormingsproces 
van de VN grote vooruitgang is geboekt op 
administratief en bureaucratisch gebied, 
maar dat grote politieke hervormingen nog 
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hangende zijn; hangende zijn; beveelt de Raad voorts aan 
een brede consensus te vinden om de VN-
Veiligheidsraad te hervormen, in het 
bijzonder door een beperking van het 
vetorecht en door een wijziging van de 
samenstelling ervan, zodat deze de wereld 
van nu beter weerspiegelt; en te streven 
naar een permanente zetel voor de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 93
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter e

Ontwerpaanbeveling Amendement

(e) waardevolle steun te blijven 
verlenen aan de secretaris-generaal van de 
VN bij zijn inspanningen om het 
hervormingsprogramma in de VN te doen 
vorderen en de VN nog meer in staat te 
stellen om ontwikkeling te stimuleren en 
vrede en veiligheid te bevorderen, en het 
interne beheersysteem te stroomlijnen, met 
het oog op een doeltreffende, transparante, 
financieel duurzame en 
verantwoordingsplichtige VN die weer in 
contact kan komen met haar burgers; 
onderstreept dat in het hervormingsproces 
van de VN grote vooruitgang is geboekt op 
administratief en bureaucratisch gebied, 
maar dat grote politieke hervormingen nog 
hangende zijn;

(e) waardevolle steun te blijven 
verlenen aan de secretaris-generaal van de 
VN bij zijn inspanningen om het 
hervormingsprogramma in de VN te doen 
vorderen en de VN nog meer in staat te 
stellen om ontwikkeling te stimuleren en 
vrede en veiligheid te bevorderen, en het 
interne beheersysteem te stroomlijnen, met 
het oog op een doeltreffende, transparante, 
financieel duurzame en 
verantwoordingsplichtige VN die weer in 
contact kan komen met haar burgers en die 
beter is afgestemd op de uitdagende 
mondiale agenda; onderstreept dat in het 
hervormingsproces van de VN grote 
vooruitgang is geboekt op administratief en 
bureaucratisch gebied, maar dat grote 
politieke hervormingen nog hangende zijn; 
is van mening dat deze politieke 
hervormingen de heropleving van de 
Algemene Vergadering van de VN dienen 
te omvatten, alsook concrete stappen om 
de afstemming van het 
ontwikkelingssysteem op de Agenda 2030 
te versnellen;
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Or. en

Amendement 94
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter e

Ontwerpaanbeveling Amendement

(e) waardevolle steun te blijven 
verlenen aan de secretaris-generaal van de 
VN bij zijn inspanningen om het 
hervormingsprogramma in de VN te doen 
vorderen en de VN nog meer in staat te 
stellen om ontwikkeling te stimuleren en 
vrede en veiligheid te bevorderen, en het 
interne beheersysteem te stroomlijnen, met 
het oog op een doeltreffende, transparante, 
financieel duurzame en 
verantwoordingsplichtige VN die weer in 
contact kan komen met haar burgers; 
onderstreept dat in het hervormingsproces 
van de VN grote vooruitgang is geboekt op 
administratief en bureaucratisch gebied, 
maar dat grote politieke hervormingen nog 
hangende zijn;

(e) waardevolle steun te blijven 
verlenen aan de secretaris-generaal van de 
VN bij zijn inspanningen om het 
hervormingsprogramma in de VN te doen 
vorderen en de VN nog meer in staat te 
stellen om duurzame ontwikkeling te 
stimuleren en vrede en veiligheid te 
bevorderen, en het interne beheersysteem 
te stroomlijnen, met het oog op een 
doeltreffende, transparante, financieel 
duurzame, inclusieve en 
verantwoordingsplichtige VN die weer in 
contact kan komen met de burgers van zijn 
lidstaten, door het mogelijk te maken voor 
lokale gemeenschappen en andere 
actoren in het veld om daadwerkelijk deel 
te nemen aan het vormgeven en uitvoeren 
van beleid; onderstreept dat in het 
hervormingsproces van de VN grote 
vooruitgang is geboekt op administratief en 
bureaucratisch gebied, maar dat grote 
politieke hervormingen nog hangende zijn;

Or. en

Amendement 95
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter e bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(e bis) actief steun te verlenen aan een 
uitgebreide institutionele hervorming van 
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de VN-Veiligheidsraad op basis van een 
brede consensus, waarbij maatregelen 
moeten worden genomen om het gebruik 
van het vetorecht te beperken, de 
regionale vertegenwoordiging te 
bevorderen en aan de uitvoerende 
organen verantwoordingsplicht op te 
leggen ten opzichte van de vergaderingen 
die hen verkiezen, met inbegrip van het 
opheffen van het vetorecht, ten minste 
voor vraagstukken die betrekking hebben 
op gezamenlijk overeengekomen 
existentiële dreigingen, zoals de 
klimaatverandering en de bestrijding van 
straffeloosheid, en het wijzigen van de 
samenstelling van de Veiligheidsraad met 
het oog op een betere weerspiegeling van 
de geopolitieke realiteit, onder meer met 
een permanente zetel voor de Europese 
Unie en de uitbreiding van zowel het 
permanente als niet-permanente 
lidmaatschap, teneinde een 
evenwichtigere vertegenwoordiging van 
landen en regio’s te garanderen;

Or. en

Amendement 96
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter e bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(e bis) samen te werken met onze 
democratische bondgenoten om de 
verzwakking van multilaterale 
instellingen en mechanismen door 
autoritaire regimes aan te pakken; met 
name iets te doen aan pogingen om het 
vermogen van mensenrechteninstellingen 
en -mechanismen om staten 
verantwoordelijk te stellen voor 
mensenrechtenschendingen te 
neutraliseren; roept de EU en haar 
lidstaten op samen te werken met 
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gelijkgezinde democratische bondgenoten 
om een hervorming van de multilaterale 
instellingen te steunen zodat zij 
weerbaarder worden tegen de schadelijke 
invloed van autoritaire regimes;

Or. en

Amendement 97
Sunčana Glavak

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter e bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(e bis) de aanzet te geven tot een breed en 
inclusief debat onder de lidstaten 
overeenkomstig de toezegging van de EU 
om actief steun te verlenen aan een brede 
hervorming van het VN-systeem om zijn 
legitimiteit en zijn regionale 
vertegenwoordiging te versterken, alsook 
de transparantie, verantwoordingsplicht 
en doeltreffendheid van zijn aanpak van 
de complexe en veelzijdige uitdagingen 
van vandaag te bevorderen;

Or. en

Amendement 98
Urmas Paet

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter e bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(e bis) inspanningen te blijven leveren om 
de VN-Veiligheidsraad te hervormen op 
het gebied van de beperking van het 
vetorecht, met name in gevallen van 
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 
mensheid, aangezien het gebruik van het 
vetorecht een belemmering vormt voor het 
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besluitvormingsproces;

Or. en

Amendement 99
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter e ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(e ter) de totstandbrenging te bevorderen 
van een permanent coördinatieplatform 
om het optreden van de verschillende 
agentschappen, fondsen en gerelateerde 
organisaties van de VN te integreren, om 
snel, efficiënt en uitgebreid te kunnen 
handelen op het gebied van verschillende 
horizontale vraagstukken en om te 
garanderen dat horizontale vraagstukken 
zoals de milieu-agenda, inclusie en 
genderkwesties worden opgenomen in alle 
maatregelen en beleidsinitiatieven van de 
VN;

Or. en

Amendement 100
Sunčana Glavak

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter e ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(e ter) een Europese visie te presenteren 
van de oude eis dat de VN zijn structuren, 
begroting en werkmethoden stroomlijnt 
en daarbij ook onderwerpen aan te 
kaarten zoals de hervorming van de 
Veiligheidsraad ter afronding van het 
debat over de uitgebreide hervorming 
waarmee essentiële kwesties op een 
gestructureerde en op oplossingen 
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gerichte manier zouden worden 
aangepakt;

Or. en

Amendement 101
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de 
Mensenrechtenraad; prijst de 
inspanningen van de EU ter ondersteuning 
van de Mensenrechtenraad, in het kader 
van de behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN;

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de VN-
Veiligheidsraad; prijst de inspanningen 
van de EU ter ondersteuning van de 
Mensenrechtenraad en de speciale VN-
procedures ervan, met inbegrip van de 
speciale rapporteurs en andere 
thematische en landspecifieke 
mensenrechtenmechanismen, in het kader 
van de behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN; verzoekt alle lidstaten van de VN 
aan alle speciale rapporteurs open 
uitnodigingen aan te bieden om hun land 
te bezoeken; beveelt de Raad aan alle 
instrumenten te gebruiken die hij tot zijn 
beschikking heeft om ervoor te zorgen dat 
het optreden van statelijke en niet-
statelijke actoren in overeenstemming is 
met het internationaal humanitair recht; 
veroordeelt de vergeldingsmaatregelen die 
sommige regeringen hebben genomen 
tegen ngo’s en mensenrechtenverdedigers 
als reactie op hun legitieme interactie met 
de Mensenrechtenraad en de speciale 
procedures en verzoekt de Raad en de 
HV/VV stelselmatig en luid te reageren op 
dergelijke voorvallen;

Or. en
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Amendement 102
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de 
Mensenrechtenraad; prijst de inspanningen 
van de EU ter ondersteuning van de 
Mensenrechtenraad, in het kader van de 
behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN;

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de 
Mensenrechtenraad; prijst de inspanningen 
van de EU ter ondersteuning van de 
Mensenrechtenraad, in het kader van de 
behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN; benadrukt tevens het werk van het 
Bureau van de Hoge Commissaris voor de 
mensenrechten bij het aan de kaak stellen 
van schendingen van de mensenrechten; 
dringt erop aan dat de onpartijdigheid van 
alle organen die betrokken zijn bij de 
verdediging en eerbiediging van de 
mensenrechten, wordt gewaarborgd en 
dat ze, in het bijzonder, worden 
beschermd tegen mogelijke inmenging 
door staten die worden verdacht van 
schendingen of gebrek aan eerbiediging 
van de mensenrechten;

Or. es

Amendement 103
Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
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Vergadering van de VN en de 
Mensenrechtenraad; prijst de 
inspanningen van de EU ter ondersteuning 
van de Mensenrechtenraad, in het kader 
van de behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN;

Vergadering van de VN en de VN-
Veiligheidsraad, met name op het gebied 
van de aanpak van door de speciale 
rapporteurs van de VN vastgestelde 
mensenrechtenschendingen; ernaar te 
streven dat de beschikbare VN-
mechanismen worden ingeschakeld om 
personen die verantwoordelijk zijn voor de 
mensenrechtenschendingen voor het 
gerecht te brengen, met name wanneer de 
betrokken landen niet in staat zijn of 
weigeren om dergelijke misdaden te 
onderzoeken en de bescherming van de 
fundamentele mensenrechten van alle 
burgers niet waarborgen; prijst de 
inspanningen van de EU ter ondersteuning 
van de Mensenrechtenraad, in het kader 
van de behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN;

Or. en

Amendement 104
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de 
Mensenrechtenraad; prijst de 
inspanningen van de EU ter ondersteuning 
van de Mensenrechtenraad, in het kader 
van de behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN;

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de VN-
Veiligheidsraad en tegelijkertijd 
overeenkomstig de institutionele 
procedures de rol van subsidiariteit te 
erkennen; prijst de inspanningen van de 
EU ter ondersteuning van de 
Mensenrechtenraad, in het kader van de 
behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN; betreurt het misbruik van de 
Mensenrechtenraad door autoritaire 
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regimes die deze raad voor hun eigen 
doeleinden blijven misbruiken, met name 
om de werking ervan te ondermijnen en 
het stelsel van mensenrechtennormen uit 
te hollen; verzoekt de EU en haar 
lidstaten een uitgebreide hervorming van 
de Mensenrechtenraad te steunen;

Or. en

Amendement 105
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de 
Mensenrechtenraad; prijst de 
inspanningen van de EU ter ondersteuning 
van de Mensenrechtenraad, in het kader 
van de behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN;

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de VN-
Veiligheidsraad; prijst de inspanningen 
van de EU ter ondersteuning van de 
Mensenrechtenraad, in het kader van de 
behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN; beklemtoont dat het belangrijk is 
dat een hervorming van de VN-
Mensenrechtenraad wordt bevorderd 
waarmee ervoor kan worden gezorgd dat 
alle lidstaten zich werkelijk inzetten voor 
de doeltreffende en onbevooroordeelde 
bevordering van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 106
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f
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Ontwerpaanbeveling Amendement

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de 
Mensenrechtenraad; prijst de 
inspanningen van de EU ter ondersteuning 
van de Mensenrechtenraad, in het kader 
van de behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN;

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de VN-
Veiligheidsraad; prijst de inspanningen 
van de EU ter ondersteuning van de 
Mensenrechtenraad, in het kader van de 
behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN; verzoekt de lidstaten zich volledig 
in te zetten voor de bescherming en de 
bevordering van de eerbiediging van de 
mensenrechten, de democratie en de 
rechtsstaat;

Or. en

Amendement 107
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de 
Mensenrechtenraad; prijst de 
inspanningen van de EU ter ondersteuning 
van de Mensenrechtenraad, in het kader 
van de behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN;

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de VN-
Veiligheidsraad; prijst de inspanningen 
van de EU ter ondersteuning van de 
Mensenrechtenraad, in het kader van de 
behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN; eraan te herinneren dat de 
mensenrechten ondeelbaar en van elkaar 
afhankelijk zijn en onderling 
samenhangen; zich sterk te blijven 
inzetten voor het afschaffen van de 
doodstraf;

Or. en
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Amendement 108
Assita Kanko

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de 
Mensenrechtenraad; prijst de 
inspanningen van de EU ter 
ondersteuning van de 
Mensenrechtenraad, in het kader van de 
behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN;

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de VN-
Veiligheidsraad, in het kader van de 
behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN; stelt bezorgd vast dat landen met 
een slechte reputatie op het gebied van 
mensenrechten lid zijn, en vroeger lid zijn 
geweest, van de Mensenrechtenraad, wat 
de geloofwaardigheid ervan ondermijnt;

Or. en

Amendement 109
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de 
Mensenrechtenraad; prijst de 
inspanningen van de EU ter ondersteuning 
van de Mensenrechtenraad, in het kader 
van de behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN;

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de VN-
Veiligheidsraad; prijst de inspanningen 
van de EU ter ondersteuning van de 
Mensenrechtenraad, in het kader van de 
behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN; beveelt de Raad voorts aan de 
heropleving van de werkzaamheden van 
de Algemene Vergadering te bevorderen;
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Or. en

Amendement 110
David McAllister

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de 
Mensenrechtenraad; prijst de 
inspanningen van de EU ter ondersteuning 
van de Mensenrechtenraad, in het kader 
van de behoefte aan mainstreaming van de 
eerbiediging van de mensenrechten in alle 
besluitvormings- en beleidsterreinen van 
de VN;

(f) te blijven streven naar meer 
synergieën tussen de VN-
Mensenrechtenraad, de Algemene 
Vergadering van de VN en de VN-
Veiligheidsraad; prijst de inspanningen 
van de EU ter ondersteuning van de 
Mensenrechtenraad, in het kader van de 
behoefte aan mainstreaming van de 
mensenrechten in alle besluitvormings- en 
beleidsterreinen van de VN;

Or. en

Amendement 111
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f bis) de besluiten te heroverwegen, 
evenals het kiesstelsel van de Verenigde 
Naties, waarmee, in tegenstelling tot de 
oorspronkelijke doelstelling van 1945 
inzake de handhaving van de 
internationale vrede en veiligheid, de 
opname en beslissingsbevoegdheid in 
organen en instanties van de VN wordt 
aanvaard van landen die door de 
organisatie zelf zijn aangemerkt als 
systematische mensenrechtenschenders, 
inclusief als daders van “misdaden tegen 
de menselijkheid”; betreurt in die zin ten 
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zeerste en roept op tot intrekking van het 
besluit van 13 oktober laatstleden 
betreffende de opname in de 
Mensenrechtenraad van de autoritaire 
regimes van Cuba, China en Rusland, 
aangezien dit een schild vormt van 
internationale legitimiteit om de 
misdrijven van regimes die de 
mensenrechten schenden toe te dekken; 
roept eveneens op tot intrekking van het 
lidmaatschap van Venezuela, dat sinds 
oktober 2019 lid is van de 
Mensenrechtenraad, en dat, zoals 
gerapporteerd in het verslag van het 
Mensenrechtencomité van 15 september, 
de regering en de veiligheidsdiensten en 
met medeweten van president Nicolás 
Maduro en twee van zijn ministers 
“misdaden tegen de menselijkheid” 
hebben gepleegd; herinnert eraan dat als 
de internationale zelfgenoegzaamheid van 
de VN wordt gehandhaafd ten opzichte 
van landen waarvan de regeringen een 
trieste reputatie hebben op het gebied van 
onderdrukking van fundamentele 
democratische vrijheden, het universele 
ideaal van de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens van 1948 steeds 
verder weg zal liggen.

Or. es

Amendement 112
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f bis) onmiddellijk een hervorming van 
de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) te 
bevorderen, door de toegang tot landen 
met bewezen mensenrechtenschendingen 
te verbieden en het lidmaatschap van 
landen met een bewezen democratisch 
traject en verdediging en bescherming van 
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de mensenrechten te bevorderen; betreurt 
het dat landen met autocratische regimes 
en herhaalde schendingen van de 
mensenrechten deel uitmaken van de 
UNHRC; betreurt het dat Venezuela als 
volwaardig lid voor de periode 2020-2022 
deelneemt aan de UNHRC, wanneer de 
VN zelf in haar verslag van dit jaar de 
aanklacht onderschrijft van misdaden 
tegen de menselijkheid die door de 
regering van dit land zijn gepleegd, een 
situatie die zorgt voor een duidelijke 
ongerijmdheid;

Or. es

Amendement 113
María Soraya Rodríguez Ramos, Nathalie Loiseau

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f bis) verdere politieke en financiële 
steun te verlenen aan het Internationaal 
Strafhof (ICC) als een essentiële instelling 
om de verantwoordingsplicht te 
bevorderen, een einde te maken aan 
straffeloosheid en slachtoffers te helpen 
wereldwijd gerechtigheid te krijgen; alle 
VN-lidstaten te verzoeken het Statuut van 
Rome te ratificeren en uit te voeren, en 
sterkere samenwerking te bevorderen 
tussen het ICC, de VN en de VN-
Veiligheidsraad;

Or. en

Amendement 114
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)
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Ontwerpaanbeveling Amendement

(f bis) vooroordelen tegen Israël in de 
Mensenrechtenraad te verwerpen en aan 
te pakken;

Or. en

Amendement 115
Urmas Paet

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f bis) te herhalen dat de 
verkiezingsprocedure van de VN-
Mensenrechtenraad moet worden herzien, 
bijvoorbeeld door een verbod op gesloten 
landen in te voeren en een openbaar 
mechanisme voor de controle van beloften 
(“pledge review”) vast te stellen om de 
verantwoordingsplicht van de leden van 
de raad te bevorderen en te waarborgen 
dat elk land dat zetelt in de raad zijn best 
doet om de mensenrechten te bevorderen 
en te beschermen, overeenkomstig de 
resolutie op basis waarvan de raad werd 
opgericht;

Or. en

Amendement 116
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f bis) gevolg te geven aan de 
aanbevelingen die afgelopen juni aan de 
VN-Mensenrechtenraad zijn gedaan door 
de speciale rapporteurs, waarin de 
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Mensenrechtenraad dringend actie moet 
ondernemen om alle passende 
maatregelen te nemen om toezicht te 
houden op de systematische en herhaalde 
schendingen van de mensenrechten door 
de Volksrepubliek China;

Or. es

Amendement 117
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f bis) een gecoördineerd standpunt goed 
te keuren in verband met lidmaatschap 
van de Mensenrechtenraad; de EU-
lidstaten te verzoeken hun stemmen voor 
het lidmaatschap van de 
Mensenrechtenraad openbaar te maken 
en de redenering achter de stemmen mee 
te geven, op basis van de vrijwillige 
beloften en de reputaties van kandidaten 
op het gebied van samenwerking met de 
Mensenrechtenraad en op het gebied van 
UPR-aanbevelingen; de EU-lidstaten te 
verzoeken tegen alle kandidaten te 
stemmen die niet voldoen aan de in 
Resolutie 60/251 van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties van 
15 maart 2006 vastgestelde criteria en 
hun stemmen af te schermen tegen 
koehandel met betrekking tot 
doelstellingen die geen verband houden 
met de Mensenrechtenraad; de EU-
lidstaten te verzoeken een daadwerkelijke 
selectieprocedure te bevorderen door 
ervoor te zorgen dat de drie regionale 
blokken waarin de EU-lidstaten aanwezig 
zijn wel degelijk meer kandidaten 
voordragen dan er zetels zijn; de EU-
lidstaten te vragen dat zij pleiten voor een 
jaarlijks verslag van de Hoge 
Commissaris van de Verenigde Naties 
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voor de mensenrechten, gericht op de 
samenwerking tussen leden van de 
Mensenrechtenraad met VN-
mechanismen, en dat zij erop aandringen 
dat voor de Mensenrechtenraad verkozen 
leden permanente uitnodigingen afgeven 
voor alle speciale procedures van de 
Mensenrechtenraad;

Or. en

Amendement 118
Urmas Paet

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f bis) de rol van het Internationaal 
Strafhof (ICC) en het internationale 
strafrechtsstelsel te blijven versterken om 
de verantwoordingsplicht te bevorderen 
en een einde te maken aan straffeloosheid 
en om het ICC sterke diplomatieke, 
politieke en financiële ondersteuning te 
bieden; alle VN-lidstaten op te roepen 
zich bij het ICC aan te sluiten door het 
Statuut van Rome te ratificeren en ten 
uitvoer te leggen, en aan te sporen tot 
ratificatie van de in Kampala 
overeengekomen wijzigingen; landen die 
zich uit het ICC terugtrekken te verzoeken 
hun besluit terug te draaien; het ICC te 
ondersteunen als een belangrijke 
instelling voor het berechten van daders 
en het helpen van slachtoffers om 
gerechtigheid te krijgen, en een krachtige 
dialoog en nauwe samenwerking tussen 
het ICC, de VN en zijn agentschappen en 
de VN-Veiligheidsraad aan te moedigen; 
krachtig stelling te blijven nemen tegen 
aanstootgevende acties en ongefundeerde 
beweringen of verklaringen die het ICC 
en het systeem van het Statuut van Rome 
in het algemeen ondermijnen; een dialoog 
aan te gaan met de nieuwe regering van 
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de VS over vraagstukken in verband met 
het ICC;

Or. en

Amendement 119
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f a) de noodzaak te erkennen om een 
nieuwe groep van landen te consolideren, 
een nieuwe alliantie van westerse 
democratieën met het oog op de 
autoritaire en despotische ideologieën van 
sommige landen waarmee de 
betrekkingen moeten worden herzien en 
opnieuw gedefinieerd, die moeten worden 
behandeld met betrekking tot hun 
eerbiediging van de mensen- en 
burgerrechten en die, indien nodig, de 
goedkeuring van sancties of andere 
gerechtelijke stappen voor de 
verschillende gerechtelijke instanties, 
zoals het Internationaal Strafhof (ICC), 
moet omvatten;

Or. es

Amendement 120
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f bis) nogmaals te wijzen op de behoefte 
aan en zijn steun voor de universele 
naleving en tenuitvoerlegging van de 
rechtsstaat op zowel nationaal als 
internationaal niveau, alsook op zijn 
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toewijding aan een internationale orde die 
is gebaseerd op de rechtsstaat en het 
internationaal recht; aan te geven dat hij 
ingenomen is met de door de coördinatie- 
en adviesgroep inzake de rechtsstaat (Rule 
of Law Coordination and Resource 
Group) en de eenheid rechtsstaat van het 
uitvoerend bureau van de secretaris-
generaal opgestarte dialoog met de 
lidstaten over het bevorderen van de 
rechtsstaat op internationaal niveau, en te 
vragen dat deze dialoog wordt voortgezet 
om de rechtsstaat op internationaal 
niveau te bevorderen; verzoekt de 
secretaris-generaal en het VN-systeem 
om, waar gepast, aspecten van de 
rechtsstaat stelselmatig aan te kaarten bij 
relevante activiteiten, met inbegrip van de 
deelname van vrouwen aan activiteiten 
die verband houden met de rechtsstaat;

Or. en

Amendement 121
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f bis) nieuwe initiatieven te nemen om 
de rol van het ICC te versterken teneinde 
de verantwoordingsplicht te bevorderen 
en een einde te maken aan 
straffeloosheid; alle VN-lidstaten op te 
roepen zich bij het ICC aan te sluiten 
door het Statuut van Rome te ratificeren, 
en aan te sporen tot ratificatie van de in 
Kampala overeengekomen wijzigingen;

Or. en

Amendement 122
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Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f bis) te herhalen dat de EU het 
Internationaal Strafhof (ICC) blijft 
steunen en tussenstappen op weg naar de 
universele ratificatie van het Statuut van 
Rome te bevorderen, met inbegrip van een 
versterkte dialoog met de nieuwe regering 
van de VS;

Or. en

Amendement 123
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f bis) de rol van het ICC als een 
belangrijke instelling voor het berechten 
van daders en het helpen van slachtoffers 
om gerechtigheid te krijgen te 
ondersteunen en te versterken en een 
krachtige dialoog en nauwe 
samenwerking tussen het ICC, de VN en 
zijn agentschappen en de VN-
Veiligheidsraad aan te moedigen; het ICC 
en zijn personeel te voorzien van 
krachtige diplomatieke, politieke en 
financiële ondersteuning; de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
het ICC te beschermen tegen de 
onaanvaardbare aanvallen vanuit de VS 
die als doel hebben de werking van het 
internationaal strafrecht te belemmeren; 
alle VN-lidstaten dringend te verzoeken 
het Statuut van Rome en de in Kampala 
overeengekomen wijzigingen te 
ratificeren; het betreurenswaardig te 
achten dat sommige landen die het 
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Statuut van Rome hebben ondertekend en 
het niet hebben geratificeerd, de werking 
van het ICC trachten te belemmeren; bij 
te dragen tot de mondiale bestrijding van 
internationale misdrijven door initiatieven 
te ondersteunen die zijn gericht op de 
bevordering van het beginsel van 
universele jurisdictie en het opbouwen 
van de capaciteit van VN-lidstaten om dit 
in hun binnenlands rechtsstelsel toe te 
passen;

Or. en

Amendement 124
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f bis) zijn onwrikbare steun voor het 
Internationaal Strafhof (ICC) te 
bevestigen en de staten die partij zijn bij 
het Statuut van Rome op te roepen het 
ICC van voldoende financiële middelen te 
voorzien om de taken binnen zijn 
mandaat te kunnen vervullen; de 
aanvallen op het ICC uiterst 
betreurenswaardig te achten en ten slotte 
de individuele sancties te veroordelen die 
de VS aan het personeel van het ICC 
heeft opgelegd, met name de 
onaanvaardbare sancties tegen de 
hoofdaanklager; de staten die partij zijn te 
verzoeken concrete maatregelen te nemen 
om te streven naar het opheffen van deze 
sancties en diegenen die door deze 
sancties zijn getroffen te ondersteunen; te 
benadrukken dat het ICC de enige 
internationale instelling is die in staat is 
een aantal van de meest gruwelijke 
misdaden ter wereld te vervolgen en 
slachtoffers te verdedigen voor wie geen 
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ander rechtsmiddel beschikbaar is;

Or. en

Amendement 125
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos 
Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f bis) inspanningen te leveren om te 
verzekeren dat alle mensenrechten en 
democratische rechten tijdens de 
bestrijding van de pandemie worden 
geëerbiedigd, beschermd en uitgeoefend 
en dat overheden bij hun aanpak van de 
COVID-19-pandemie hun verplichtingen 
en toezeggingen op het gebied van de 
mensenrechten volledig nakomen;

Or. en

Amendement 126
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f ter) pogingen door sommige 
individuele landen of coalities van landen 
om de internationale consensus over 
reproductieve gezondheid en rechten te 
ondermijnen, actief tegen te gaan; spreekt 
met name zijn afkeuring uit over de 
recente “gezamenlijke verklaring van 
Genève” die werd geleid door de regering-
Trump en werd ondertekend door 32 
grotendeels niet-liberale of autoritaire 
regeringen; geeft blijk van zijn diepe 
onbehagen over het feit dat twee EU-
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lidstaten, Hongarije en Polen, deze 
verklaring hebben ondertekend, die een 
stap achteruit betekent en de 
reproductieve vrijheden van vrouwen en 
de rechten van LHBT-personen tracht te 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 127
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f ter) te werken aan vooruitgang bij de 
tenuitvoerlegging van het mondiaal pact 
inzake migratie; internationale 
samenwerking te bevorderen om de 
dringendste problemen waarmee 
migranten vanwege de pandemie mee te 
maken krijgen, op te lossen; tegemoet te 
komen aan de behoeften van migranten in 
een kwetsbare situatie, de rol van 
migrerende werknemers te erkennen en te 
waarderen, hen eerlijk te verlonen en te 
beschermen, het recht op eerbiediging van 
het gezinsleven te handhaven;

Or. en

Amendement 128
Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Giorgos Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f ter) steun te verlenen aan initiatieven 
die zijn gericht op een betere integratie 
van de standpunten van het 
maatschappelijk middenveld in het 
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besluitvormingsproces van de Verenigde 
Naties; op te roepen tot de oprichting van 
nieuwe fora die het mogelijk maken dat 
het maatschappelijk middenveld binnen 
de VN wordt gehoord;

Or. en

Amendement 129
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f ter) te pleiten voor de totstandbrenging 
van een Parlementaire Vergadering 
binnen het VN-systeem om het 
democratisch karakter, de democratische 
controleerbaarheid en de transparantie 
van het mondiale bestuur te vergroten;

Or. en

Amendement 130
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f ter) met alle diplomatieke middelen en 
in nauwe samenwerking met de VN te 
blijven pleiten voor de wereldwijde 
afschaffing van de doodstraf;

Or. en

Amendement 131
Salima Yenbou
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Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f quater (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f quater) op proactieve wijze steun te 
verlenen aan de oproep van de speciale 
rapporteurs van de VN voor vrijheid van 
meningsuiting en voor 
buitengerechtelijke, standrechtelijke en 
willekeurige executies om een permanent 
onderzoeksmechanisme inzake misdrijven 
tegen journalisten op te zetten, dat onder 
meer bijstand zou verlenen bij door 
landen opgestarte onderzoeken, 
informatie zou verzamelen over en 
onderzoek zou doen naar misdrijven tegen 
journalisten en maatregelen in kaart zou 
brengen en zou ondersteunen, ook op 
politiek en diplomatiek niveau, om een 
einde te maken aan de straffeloosheid, om 
geweld tegen journalisten te voorkomen 
en om de veiligheid van journalisten te 
bevorderen; zich eveneens te scharen 
achter de oproep van de twee rapporteurs 
om de goedkeuring van “Khashoggi-
sancties” te bevorderen, die bestaan uit 
geïndividualiseerde sancties tegen 
personen die de opdracht hebben gegeven 
tot gewelddaden tegen journalisten, die 
journalisten hebben bedreigd met geweld 
of die een doeltreffend onderzoek naar de 
moorden hebben voorkomen of 
belemmerd;

Or. en

Amendement 132
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f quater (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f quater) te zorgen voor een verdere 
intensivering van de inzet van de EU voor 
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de bestrijding van de straffeloosheid voor 
misdrijven tegen journalisten, 
medewerkers van de media en aanverwant 
personeel, ook op lokaal niveau, en 
concrete initiatieven te nemen met het oog 
op de benoeming van een speciale 
vertegenwoordiger van de VN voor de 
wereldwijde bescherming van 
journalisten;

Or. en

Amendement 133
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f quater (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f quater) nauw samen te werken met 
de VN om racisme en discriminatie te 
bestrijden en steun te verlenen aan de 
oprichting van een onafhankelijke 
internationale onderzoekscommissie om 
de feiten en omstandigheden die verband 
houden met het systematische racisme en 
de vermeende schendingen en het 
vermeende misbruik binnen de VN-
Mensenrechtenraad te onderzoeken;

Or. en

Amendement 134
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f quater (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f quater) steun te verlenen aan de 
werkzaamheden van de onlangs 
opgerichte intergouvernementele 
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werkgroep voor onbepaalde duur voor de 
ontwikkeling van een juridisch bindend 
verdrag inzake transnationale bedrijven 
en andere ondernemingen, met het oog op 
de vaststelling van een juridisch bindend 
instrument dat waarborgt dat bedrijven 
volledig verantwoordelijk zijn voor 
mensenrechtenschendingen en 
milieumisdrijven;

Or. en

Amendement 135
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter f quinquies (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f quinquies) er bij alle VN-lidstaten, met 
inbegrip van de EU-lidstaten, op aan te 
dringen het facultatieve protocol bij het 
Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten 
houdende de vaststelling van klachten- en 
onderzoeksmechanismen snel te 
ratificeren;

Or. en

Amendement 136
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g

Ontwerpaanbeveling Amendement

(g) zijn instrumentarium voor 
diplomatie en om beleid uit te dragen, 
verder uit te breiden, met bijzondere 
aandacht voor klimaatdiplomatie, vrede en 
veiligheid, eerlijke globalisering en de 

(g) zijn instrumentarium voor 
diplomatie en om beleid uit te dragen, 
verder uit te breiden, met bijzondere 
aandacht voor klimaatdiplomatie, vrede en 
veiligheid, eerlijke globalisering en de 
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capaciteit om beleidsdialoog en 
beleidsconsensus na te streven, niet alleen 
met VN-leden maar ook met andere 
relevante gesprekspartners zoals steden, 
regio’s, de academische wereld, het 
maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector;

capaciteit om beleidsdialoog en 
beleidsconsensus na te streven, niet alleen 
met VN-leden maar ook met andere 
relevante gesprekspartners zoals steden, 
regio’s, de academische wereld, het 
maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector; de inspanningen om 
oplossingen te vinden voor mondiale 
problemen, zoals de klimaatverandering, 
te gebruiken als een toegangspoort naar 
diplomatieke betrekkingen met partners 
met wie weinig overeenstemming kan 
worden gevonden met betrekking tot 
andere agendapunten, en zo een kans te 
creëren om de stabiliteit en vrede te 
bevorderen; 

Or. en

Amendement 137
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g

Ontwerpaanbeveling Amendement

(g) zijn instrumentarium voor 
diplomatie en om beleid uit te dragen, 
verder uit te breiden, met bijzondere 
aandacht voor klimaatdiplomatie, vrede en 
veiligheid, eerlijke globalisering en de 
capaciteit om beleidsdialoog en 
beleidsconsensus na te streven, niet alleen 
met VN-leden maar ook met andere 
relevante gesprekspartners zoals steden, 
regio’s, de academische wereld, het 
maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector;

(g) zijn instrumentarium voor 
diplomatie en om beleid uit te dragen, 
verder uit te breiden, met bijzondere 
aandacht voor klimaatdiplomatie, vrede en 
veiligheid, eerlijke globalisering en de 
capaciteit om beleidsdialoog en 
beleidsconsensus na te streven, niet alleen 
met VN-leden maar ook met andere 
relevante gesprekspartners zoals steden, 
regio’s, de academische wereld, kerken en 
religieuze gemeenschappen, alsook het 
maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector;

Or. en

Amendement 138
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
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Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g

Ontwerpaanbeveling Amendement

(g) zijn instrumentarium voor 
diplomatie en om beleid uit te dragen, 
verder uit te breiden, met bijzondere 
aandacht voor klimaatdiplomatie, vrede en 
veiligheid, eerlijke globalisering en de 
capaciteit om beleidsdialoog en 
beleidsconsensus na te streven, niet alleen 
met VN-leden maar ook met andere 
relevante gesprekspartners zoals steden, 
regio’s, de academische wereld, het 
maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector;

(g) zijn instrumentarium voor 
diplomatie en om beleid uit te dragen, 
verder uit te breiden, met bijzondere 
aandacht voor klimaatdiplomatie, vrede en 
veiligheid, eerlijke globalisering en de 
capaciteit om beleidsdialoog en 
beleidsconsensus na te streven, niet alleen 
met VN-leden maar ook met andere 
relevante gesprekspartners zoals steden, 
regio’s, de academische wereld, het 
maatschappelijk middenveld, lokale en 
inheemse gemeenschappen en de 
particuliere sector;

Or. en

Amendement 139
David McAllister

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g

Ontwerpaanbeveling Amendement

(g) zijn instrumentarium voor 
diplomatie en om beleid uit te dragen, 
verder uit te breiden, met bijzondere 
aandacht voor klimaatdiplomatie, vrede en 
veiligheid, eerlijke globalisering en de 
capaciteit om beleidsdialoog en 
beleidsconsensus na te streven, niet alleen 
met VN-leden maar ook met andere 
relevante gesprekspartners zoals steden, 
regio’s, de academische wereld, het 
maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector;

(g) zijn instrumentarium voor 
diplomatie en om beleid uit te dragen, 
verder uit te breiden, met bijzondere 
aandacht voor klimaatdiplomatie, vrede en 
veiligheid, mensenrechten, 
gendergelijkheid, eerlijke globalisering en 
de capaciteit om beleidsdialoog en 
beleidsconsensus na te streven, niet alleen 
met VN-leden maar ook met andere 
relevante gesprekspartners zoals steden, 
regio’s, de academische wereld, het 
maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector;

Or. en
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Amendement 140
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g

Ontwerpaanbeveling Amendement

(g) zijn instrumentarium voor 
diplomatie en om beleid uit te dragen, 
verder uit te breiden, met bijzondere 
aandacht voor klimaatdiplomatie, vrede en 
veiligheid, eerlijke globalisering en de 
capaciteit om beleidsdialoog en 
beleidsconsensus na te streven, niet alleen 
met VN-leden maar ook met andere 
relevante gesprekspartners zoals steden, 
regio’s, de academische wereld, het 
maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector;

(g) zijn instrumentarium voor 
diplomatie en om beleid uit te dragen, 
verder uit te breiden, met bijzondere 
aandacht voor klimaatdiplomatie, culturele 
diplomatie, vrede en veiligheid, eerlijke 
globalisering en de capaciteit om 
beleidsdialoog en beleidsconsensus na te 
streven, niet alleen met VN-leden maar ook 
met andere relevante gesprekspartners 
zoals steden, regio’s, de academische 
wereld, het maatschappelijk middenveld en 
de particuliere sector;

Or. en

Amendement 141
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g

Ontwerpaanbeveling Amendement

(g) zijn instrumentarium voor 
diplomatie en om beleid uit te dragen, 
verder uit te breiden, met bijzondere 
aandacht voor klimaatdiplomatie, vrede en 
veiligheid, eerlijke globalisering en de 
capaciteit om beleidsdialoog en 
beleidsconsensus na te streven, niet alleen 
met VN-leden maar ook met andere 
relevante gesprekspartners zoals steden, 
regio’s, de academische wereld, het 
maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector;

(g) zijn instrumentarium voor 
diplomatie en om beleid uit te dragen, 
verder uit te breiden, met bijzondere 
aandacht voor vrede en veiligheid en de 
capaciteit om beleidsdialoog en 
beleidsconsensus na te streven, niet alleen 
met VN-leden maar ook met andere 
relevante gesprekspartners zoals steden, 
regio’s, de academische wereld, het 
maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector;

Or. es
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Amendement 142
Arnaud Danjean

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g

Ontwerpaanbeveling Amendement

(g) zijn instrumentarium voor 
diplomatie en om beleid uit te dragen, 
verder uit te breiden, met bijzondere 
aandacht voor klimaatdiplomatie, vrede en 
veiligheid, eerlijke globalisering en de 
capaciteit om beleidsdialoog en 
beleidsconsensus na te streven, niet alleen 
met VN-leden maar ook met andere 
relevante gesprekspartners zoals steden, 
regio’s, de academische wereld, het 
maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector;

(g) zijn instrumentarium voor 
diplomatie en om beleid uit te dragen, 
verder uit te breiden, met bijzondere 
aandacht voor vrede, internationale 
veiligheid, stabiliteit op lange termijn, 
klimaatdiplomatie, eerlijke globalisering en 
de capaciteit om beleidsdialoog en 
beleidsconsensus na te streven; is 
ingenomen met het feit dat de Unie en 
haar lidstaten op verschillende manieren 
en in verschillende vormen actief 
bijdragen aan het werk van het VN-
systeem;

Or. fr

Amendement 143
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g

Ontwerpaanbeveling Amendement

(g) zijn instrumentarium voor 
diplomatie en om beleid uit te dragen, 
verder uit te breiden, met bijzondere 
aandacht voor klimaatdiplomatie, vrede en 
veiligheid, eerlijke globalisering en de 
capaciteit om beleidsdialoog en 
beleidsconsensus na te streven, niet alleen 
met VN-leden maar ook met andere 
relevante gesprekspartners zoals steden, 
regio’s, de academische wereld, het 
maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector;

(g) zijn instrumentarium voor 
diplomatie en om beleid uit te dragen, 
verder uit te breiden, met bijzondere 
aandacht voor vrede en veiligheid, eerlijke 
globalisering, klimaatdiplomatie en de 
capaciteit om beleidsdialoog en 
beleidsconsensus na te streven, 
voornamelijk met VN-leden, maar zonder 
andere gesprekspartners te vergeten zoals 
steden, regio’s, de academische wereld, het 
maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector;
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Or. es

Amendement 144
David Lega

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(g bis) terrorisme nogmaals 
ondubbelzinnig te veroordelen en 
opnieuw zijn volledige steun uit te spreken 
voor maatregelen die gericht zijn op het 
verslaan en uitroeien van terroristische 
organisaties, met name Da’esh/ISIS, die 
een onmiskenbare bedreiging voor de 
regionale en internationale veiligheid 
vormt; met de Algemene Vergadering van 
de VN en de VN-Veiligheidsraad samen te 
werken inzake de bestrijding van 
terrorismefinanciering, mechanismen 
voor het aanwijzen van terroristische 
personen en organisaties op te zetten en 
mechanismen voor de bevriezing van 
vermogensbestanddelen op wereldschaal 
te versterken; zich in te zetten om de 
gezamenlijke inspanningen van de EU en 
de VN in de strijd tegen de oorzaken van 
terrorisme, in het bijzonder de bestrijding 
van hybride dreigingen en de 
ontwikkeling van onderzoek en 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
cyberdefensie, kracht bij te zetten; steun te 
verlenen aan de bestaande initiatieven die 
zijn opgezet door de lokale partners om 
benaderingen voor de bestrijding van 
radicalisering en van de rekrutering van 
terroristische organisaties te ontwerpen, 
uit te voeren en te ontwikkelen; 
inspanningen te blijven leveren om 
rekrutering tegen te gaan en terroristische 
propaganda te bestrijden, zowel op 
socialemediaplatforms als via netwerken 
van geradicaliseerde haatpredikers; acties 
te ondersteunen ter versterking van de 
spankracht van gemeenschappen die 
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vatbaar zijn voor radicalisering; 
inspanningen te leveren om de 
doeltreffendheid van internationaal 
politiewerk en de juridische en justitiële 
samenwerking op het gebied van de 
bestrijding van terrorisme en 
grensoverschrijdende criminaliteit te 
verbeteren ter ondersteuning van beleid 
voor de bestrijding van radicalisering en 
voor deradicalisering overeenkomstig het 
actieplan van de VN ter voorkoming van 
gewelddadig extremisme;

Or. en

Amendement 145
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(g bis) de werkzaamheden in de 
Verenigde Naties ter bestrijding van 
terrorisme te bevorderen door de vier 
pijlers van de mondiale strategie van de 
Verenigde Naties ter bestrijding van 
terrorisme, die in 2006 door de Algemene 
Vergadering is goedgekeurd, uit te voeren 
en bij te werken; herinnert eraan dat 
terrorisme, bijna 20 jaar na de historische 
Resolutie 1373 die in september 2001 door 
de Veiligheidsraad is goedgekeurd, nog 
steeds een van de ernstigste bedreigingen 
van de internationale vrede en veiligheid 
vormt;

Or. es

Amendement 146
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g bis (nieuw)
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Ontwerpaanbeveling Amendement

(g bis) zijn partnerschap met de VN in 
verband met de mondiale dreiging van 
terrorisme en radicalisering te versterken 
en een leidersrol op zich te nemen bij de 
komende herziening van de mondiale 
strategie voor terrorismebestrijding van de 
Verenigde Naties door benaderingen op 
basis van mensenrechten en preventie te 
versterken;

Or. en

Amendement 147
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(g bis) prioriteit te geven aan de strijd 
tegen het terrorisme, met name 
islamistisch terrorisme waarvan de 
aanslagen de afgelopen jaren zijn 
toegenomen (Europol), en dat volgens het 
Bureau van de Hoge Commissaris voor de 
mensenrechten van de Verenigde Naties 
een fenomeen is dat regeringen 
destabiliseert, bijdraagt aan de 
georganiseerde misdaad, het 
maatschappelijk middenveld ondermijnt, 
vrede en veiligheid in gevaar brengt en de 
sociale en economische ontwikkeling 
bedreigt;

Or. es

Amendement 148
Urmas Paet

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g bis (nieuw)
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Ontwerpaanbeveling Amendement

(g bis) terrorisme nogmaals 
ondubbelzinnig te veroordelen, opnieuw 
zijn volledige steun uit te spreken voor 
maatregelen die gericht zijn op het 
verslaan en uitroeien van terroristische 
organisaties en zich te scharen achter een 
grotere bijdrage van de EU aan de 
initiatieven van de VN voor 
capaciteitsopbouw op het gebied van de 
bestrijding van buitenlandse terroristische 
strijders en gewelddadig extremisme;

Or. en

Amendement 149
Emmanouil Fragkos, Karol Karski, Adam Bielan

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(g bis) de onderliggende oorzaken van 
islamitisch terrorisme aan te pakken door 
initiatieven te verkennen waarbij dialoog 
wordt gevoerd met religieuze leiders en 
predikanten;

Or. en

Amendement 150
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(g bis) de rol die de EU speelt in de 
mondiale inspanningen voor de aanpak 
van de klimaatverandering verder te 
versterken, met name door een nieuwe 
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impuls te geven aan het partnerschap met 
de nieuwe regering van de VS, de 
oprichting te ondersteunen van een 
“mondiale coalitie voor een netto-uitstoot 
van nul” met de landen die zich reeds 
hebben gebonden aan de doelstelling om 
tegen 2050 hun uitstoot tot nul te 
herleiden, samen te werken met andere 
landen aan de ontwikkeling van plannen 
en technologieën voor de verwijdering van 
koolstofemissies en een nieuwe 
internationale strategie voor de 
bescherming van de biodiversiteit te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 151
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(g bis) de heropneming van Taiwan in de 
VN te bevorderen, te vergemakkelijken en 
te ondersteunen, een natie van 23 miljoen 
burgers (een bevolking die groter is dan 
die van 80 % van de VN-lidstaten) die 
voldoet aan alle criteria voor een staat 
zoals gedefinieerd in het Verdrag van 
Montevideo van 1933, en die de afgelopen 
20 jaar is geclassificeerd als een van de 
meest vrije en democratische landen ter 
wereld;

Or. es

Amendement 152
Sunčana Glavak

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g bis (nieuw)
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Ontwerpaanbeveling Amendement

(g bis) verder te investeren in 
samenwerking met het VN-systeem door 
zijn deel van de verantwoordelijkheid te 
dragen, met behulp van een grotere 
betrokkenheid bij conflictoplossing, 
verzoening en steun voor de mondiale 
prioriteiten;

Or. en

Amendement 153
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(g ter) om te voorkomen dat, uitsluitend 
op basis van de obstructieve wil van 
China, opnieuw situaties optreden die 
schadelijk zijn voor de mondiale 
samenwerking en voor de gezondheid van 
mensen, zoals die met betrekking tot de 
systematische uitsluiting van Taiwan van 
de Wereldgezondheidsorganisatie, een 
besluit dat niet alleen een schending van 
de mensenrechten van Taiwanezen 
inhoudt, maar ook enorme schadelijke 
effecten voor de gezondheid van alle 
bevolkingsgroepen veroorzaakt, aangezien 
Taiwan een goed voorbeeld is van het 
beheersen, voorkomen en beperken van 
de pandemie;

Or. es

Amendement 154
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g quater (nieuw)
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Ontwerpaanbeveling Amendement

(g quater) om aan te dringen op de 
opname van Taiwan in de 
Wereldgezondheidsorganisatie en op de 
herintreding in het VN-systeem, waaruit 
het werd verbannen wegens bedreigingen 
en ongerechtvaardigde belangen van de 
Volksrepubliek China;

Or. es

Amendement 155
Arnaud Danjean

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter h

Ontwerpaanbeveling Amendement

(h) de trilaterale samenwerking tussen 
de EU, de AU en de Verenigde Naties 
verder uit te breiden; benadrukt dat de 
capaciteiten van de AU wat betreft 
crisispreventie, crisisbeheersing en 
conflictoplossing op het Afrikaanse 
continent verder moeten worden 
ontwikkeld, evenals de capaciteiten op 
andere beleidsterreinen die relevant zijn 
voor de veiligheid en stabiliteit van Afrika, 
onder meer op economisch en 
milieugebied en met betrekking tot de 
toegang tot collectieve goederen; is van 
oordeel dat de EU een enorme 
aantrekkingskracht kan hebben dankzij 
haar vermogen om de verwachtingen van 
het Afrikaanse continent en zijn 
instellingen in verband met het 
partnerschap waar te maken; onderstreept 
het belang van een nauwere politieke en 
beleidsdialoog met de partners van de EU 
in Afrika, ook binnen de parlementaire 
dimensie;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 156
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter h

Ontwerpaanbeveling Amendement

(h) de trilaterale samenwerking tussen 
de EU, de AU en de Verenigde Naties 
verder uit te breiden; benadrukt dat de 
capaciteiten van de AU wat betreft 
crisispreventie, crisisbeheersing en 
conflictoplossing op het Afrikaanse 
continent verder moeten worden 
ontwikkeld, evenals de capaciteiten op 
andere beleidsterreinen die relevant zijn 
voor de veiligheid en stabiliteit van Afrika, 
onder meer op economisch en milieugebied 
en met betrekking tot de toegang tot 
collectieve goederen; is van oordeel dat de 
EU een enorme aantrekkingskracht kan 
hebben dankzij haar vermogen om de 
verwachtingen van het Afrikaanse 
continent en zijn instellingen in verband 
met het partnerschap waar te maken; 
onderstreept het belang van een nauwere 
politieke en beleidsdialoog met de partners 
van de EU in Afrika, ook binnen de 
parlementaire dimensie;

(h) de trilaterale samenwerking tussen 
de EU, de AU en de Verenigde Naties 
verder uit te breiden; benadrukt dat de 
capaciteiten van de AU wat betreft 
crisispreventie, crisisbeheersing en 
conflictoplossing op het Afrikaanse 
continent verder moeten worden 
ontwikkeld, onder meer met behulp van 
een coherente voortzetting van de 
langetermijnsteun van de EU en de VN 
aan het volledig operationeel maken van 
de Afrikaanse vredes- en 
veiligheidsarchitectuur (APSA), evenals 
de capaciteiten op andere beleidsterreinen 
die relevant zijn voor de veiligheid en 
stabiliteit van Afrika, onder meer op 
economisch en milieugebied en met 
betrekking tot de toegang tot collectieve 
goederen; is van oordeel dat de EU een 
enorme aantrekkingskracht kan hebben 
dankzij haar vermogen om de 
verwachtingen van het Afrikaanse 
continent en zijn instellingen in verband 
met het partnerschap waar te maken; 
onderstreept het belang van een nauwere 
politieke en beleidsdialoog met de partners 
van de EU in Afrika, ook binnen de 
parlementaire dimensie; looft de 
voortdurend positieve ontwikkelingen die 
tot nog toe zijn bereikt in de 
samenwerking tussen de EU en de VN op 
het gebied van vredeshandhavingsmissies 
en -operaties, met name op het Afrikaanse 
continent, alsmede de toegenomen 
coördinatie op trilateraal niveau;

Or. en

Amendement 157
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Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter h

Ontwerpaanbeveling Amendement

(h) de trilaterale samenwerking tussen 
de EU, de AU en de Verenigde Naties 
verder uit te breiden; benadrukt dat de 
capaciteiten van de AU wat betreft 
crisispreventie, crisisbeheersing en 
conflictoplossing op het Afrikaanse 
continent verder moeten worden 
ontwikkeld, evenals de capaciteiten op 
andere beleidsterreinen die relevant zijn 
voor de veiligheid en stabiliteit van Afrika, 
onder meer op economisch en milieugebied 
en met betrekking tot de toegang tot 
collectieve goederen; is van oordeel dat de 
EU een enorme aantrekkingskracht kan 
hebben dankzij haar vermogen om de 
verwachtingen van het Afrikaanse 
continent en zijn instellingen in verband 
met het partnerschap waar te maken; 
onderstreept het belang van een nauwere 
politieke en beleidsdialoog met de partners 
van de EU in Afrika, ook binnen de 
parlementaire dimensie;

(h) de trilaterale samenwerking tussen 
de EU, de AU en de Verenigde Naties 
verder uit te breiden; benadrukt dat de 
capaciteiten van de AU en de Afrikaanse 
staten wat betreft crisispreventie, 
crisisbeheersing en conflictoplossing op 
het Afrikaanse continent verder moeten 
worden ontwikkeld, evenals de capaciteiten 
op andere beleidsterreinen die relevant zijn 
voor de veiligheid en stabiliteit van Afrika, 
onder meer op economisch en milieugebied 
en met betrekking tot de toegang tot 
collectieve goederen; benadrukt in dit 
verband dat speciale aandacht moet 
worden besteed aan de situatie in de 
Sahel, gezien de toenemende instabiliteit 
waar deze regio onder te lijden heeft; is 
van oordeel dat de EU een enorme 
aantrekkingskracht kan hebben dankzij 
haar vermogen om de verwachtingen van 
het Afrikaanse continent en zijn 
instellingen in verband met het 
partnerschap waar te maken; onderstreept 
het belang van een nauwere politieke en 
beleidsdialoog met de partners van de EU 
in Afrika, ook binnen de parlementaire 
dimensie; benadrukt dat het wenselijk is 
om in het kader van de Verenigde Naties 
de dialoog en de samenwerking met de 
Afrikaanse landen in het zuidelijke 
Middellandse Zeegebied te intensiveren 
om het hoofd te bieden aan de problemen 
en uitdagingen die we gemeen hebben;

Or. es

Amendement 158
Assita Kanko

Ontwerpaanbeveling
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Paragraaf 1 – letter h

Ontwerpaanbeveling Amendement

(h) de trilaterale samenwerking tussen 
de EU, de AU en de Verenigde Naties 
verder uit te breiden; benadrukt dat de 
capaciteiten van de AU wat betreft 
crisispreventie, crisisbeheersing en 
conflictoplossing op het Afrikaanse 
continent verder moeten worden 
ontwikkeld, evenals de capaciteiten op 
andere beleidsterreinen die relevant zijn 
voor de veiligheid en stabiliteit van Afrika, 
onder meer op economisch en milieugebied 
en met betrekking tot de toegang tot 
collectieve goederen; is van oordeel dat de 
EU een enorme aantrekkingskracht kan 
hebben dankzij haar vermogen om de 
verwachtingen van het Afrikaanse 
continent en zijn instellingen in verband 
met het partnerschap waar te maken; 
onderstreept het belang van een nauwere 
politieke en beleidsdialoog met de partners 
van de EU in Afrika, ook binnen de 
parlementaire dimensie;

(h) de trilaterale samenwerking tussen 
de EU, de AU en de Verenigde Naties 
verder uit te breiden; benadrukt dat het 
belangrijk is dat er een gezamenlijke 
inspanning op het gebied van 
capaciteitsopbouw wordt geleverd door de 
EU, de VN en de AU met het oog op de 
verdere ontwikkeling van de capaciteiten 
van de AU wat betreft crisispreventie, 
crisisbeheersing en conflictoplossing op 
het Afrikaanse continent, evenals de 
capaciteiten op andere beleidsterreinen die 
relevant zijn voor de veiligheid en 
stabiliteit van Afrika, onder meer op 
economisch en milieugebied en met 
betrekking tot de toegang tot collectieve 
goederen; is van oordeel dat de EU een 
enorme aantrekkingskracht kan hebben 
dankzij haar vermogen om de 
verwachtingen van het Afrikaanse 
continent en zijn instellingen in verband 
met het partnerschap waar te maken; 
onderstreept het belang van een nauwere 
politieke en beleidsdialoog met de partners 
van de EU in Afrika, ook binnen de 
parlementaire dimensie;

Or. en

Amendement 159
Željana Zovko

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter h

Ontwerpaanbeveling Amendement

(h) de trilaterale samenwerking tussen 
de EU, de AU en de Verenigde Naties 
verder uit te breiden; benadrukt dat de 
capaciteiten van de AU wat betreft 
crisispreventie, crisisbeheersing en 
conflictoplossing op het Afrikaanse 

(h) de trilaterale samenwerking tussen 
de EU, de AU en de Verenigde Naties 
verder uit te breiden; benadrukt dat de 
capaciteiten van de AU wat betreft 
crisispreventie, crisisbeheersing en 
conflictoplossing op het Afrikaanse 
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continent verder moeten worden 
ontwikkeld, evenals de capaciteiten op 
andere beleidsterreinen die relevant zijn 
voor de veiligheid en stabiliteit van Afrika, 
onder meer op economisch en milieugebied 
en met betrekking tot de toegang tot 
collectieve goederen; is van oordeel dat de 
EU een enorme aantrekkingskracht kan 
hebben dankzij haar vermogen om de 
verwachtingen van het Afrikaanse 
continent en zijn instellingen in verband 
met het partnerschap waar te maken; 
onderstreept het belang van een nauwere 
politieke en beleidsdialoog met de partners 
van de EU in Afrika, ook binnen de 
parlementaire dimensie;

continent verder moeten worden 
ontwikkeld, evenals de capaciteiten op 
andere beleidsterreinen die relevant zijn 
voor de veiligheid en stabiliteit van Afrika, 
onder meer op economisch en milieugebied 
en met betrekking tot de toegang tot 
collectieve goederen; is van oordeel dat de 
EU een enorme aantrekkingskracht kan 
hebben dankzij haar vermogen om de 
verwachtingen van het Afrikaanse 
continent en zijn instellingen in verband 
met het partnerschap waar te maken; 
onderstreept het belang van een nauwere 
politieke en beleidsdialoog met de partners 
van de EU in Afrika, ook met behulp van 
steun voor en dialoog met regionale 
organisaties en binnen de parlementaire 
dimensie;

Or. en

Amendement 160
Miriam Lexmann, David Lega

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter h

Ontwerpaanbeveling Amendement

(h) de trilaterale samenwerking tussen 
de EU, de AU en de Verenigde Naties 
verder uit te breiden; benadrukt dat de 
capaciteiten van de AU wat betreft 
crisispreventie, crisisbeheersing en 
conflictoplossing op het Afrikaanse 
continent verder moeten worden 
ontwikkeld, evenals de capaciteiten op 
andere beleidsterreinen die relevant zijn 
voor de veiligheid en stabiliteit van Afrika, 
onder meer op economisch en milieugebied 
en met betrekking tot de toegang tot 
collectieve goederen; is van oordeel dat de 
EU een enorme aantrekkingskracht kan 
hebben dankzij haar vermogen om de 
verwachtingen van het Afrikaanse 
continent en zijn instellingen in verband 
met het partnerschap waar te maken; 

(h) de trilaterale samenwerking tussen 
de EU, de AU en de Verenigde Naties 
verder uit te breiden; benadrukt dat de 
capaciteiten van de AU wat betreft 
crisispreventie, crisisbeheersing en 
conflictoplossing op het Afrikaanse 
continent verder moeten worden 
ontwikkeld, evenals de capaciteiten op 
andere beleidsterreinen die, op basis van 
een menselijke veiligheidsindex, relevant 
zijn voor de veiligheid en stabiliteit van 
Afrika, onder meer op economisch en 
milieugebied en met betrekking tot de 
toegang tot collectieve goederen; is van 
oordeel dat de EU een enorme 
aantrekkingskracht kan hebben dankzij 
haar vermogen om de verwachtingen van 
het Afrikaanse continent en zijn 
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onderstreept het belang van een nauwere 
politieke en beleidsdialoog met de partners 
van de EU in Afrika, ook binnen de 
parlementaire dimensie;

instellingen in verband met het 
partnerschap waar te maken; onderstreept 
het belang van een nauwere politieke en 
beleidsdialoog met de partners van de EU 
in Afrika, ook binnen de parlementaire 
dimensie;

Or. en

Amendement 161
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter h

Ontwerpaanbeveling Amendement

(h) de trilaterale samenwerking tussen 
de EU, de AU en de Verenigde Naties 
verder uit te breiden; benadrukt dat de 
capaciteiten van de AU wat betreft 
crisispreventie, crisisbeheersing en 
conflictoplossing op het Afrikaanse 
continent verder moeten worden 
ontwikkeld, evenals de capaciteiten op 
andere beleidsterreinen die relevant zijn 
voor de veiligheid en stabiliteit van Afrika, 
onder meer op economisch en milieugebied 
en met betrekking tot de toegang tot 
collectieve goederen; is van oordeel dat de 
EU een enorme aantrekkingskracht kan 
hebben dankzij haar vermogen om de 
verwachtingen van het Afrikaanse 
continent en zijn instellingen in verband 
met het partnerschap waar te maken; 
onderstreept het belang van een nauwere 
politieke en beleidsdialoog met de partners 
van de EU in Afrika, ook binnen de 
parlementaire dimensie;

(h) de trilaterale samenwerking tussen 
de EU, de AU en de Verenigde Naties 
verder uit te breiden; benadrukt dat verder 
moet worden samengewerkt met de AU 
om capaciteiten te ontwikkelen op het 
gebied van crisispreventie, crisisbeheersing 
en conflictoplossing op het Afrikaanse 
continent, evenals capaciteiten op andere 
beleidsterreinen die relevant zijn voor de 
veiligheid en stabiliteit van Afrika, onder 
meer op economisch en milieugebied en 
met betrekking tot de toegang tot 
collectieve goederen; is van oordeel dat de 
EU en het Afrikaanse continent 
beschikken over de capaciteit om aan 
gemeenschappelijke ambities te werken op 
basis van een partnerschap van gelijken 
en overeenkomstig de nieuwe strategie 
voor Afrika; onderstreept het belang van 
een nauwere politieke en beleidsdialoog 
met de partners van de EU in Afrika, ook 
binnen de parlementaire dimensie;

Or. en

Amendement 162
Hermann Tertsch
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Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter h

Ontwerpaanbeveling Amendement

(h) de trilaterale samenwerking tussen 
de EU, de AU en de Verenigde Naties 
verder uit te breiden; benadrukt dat de 
capaciteiten van de AU wat betreft 
crisispreventie, crisisbeheersing en 
conflictoplossing op het Afrikaanse 
continent verder moeten worden 
ontwikkeld, evenals de capaciteiten op 
andere beleidsterreinen die relevant zijn 
voor de veiligheid en stabiliteit van Afrika, 
onder meer op economisch en milieugebied 
en met betrekking tot de toegang tot 
collectieve goederen; is van oordeel dat de 
EU een enorme aantrekkingskracht kan 
hebben dankzij haar vermogen om de 
verwachtingen van het Afrikaanse 
continent en zijn instellingen in verband 
met het partnerschap waar te maken; 
onderstreept het belang van een nauwere 
politieke en beleidsdialoog met de partners 
van de EU in Afrika, ook binnen de 
parlementaire dimensie;

(h) de trilaterale samenwerking tussen 
de EU, de AU en de Verenigde Naties 
verder uit te breiden; benadrukt dat de 
capaciteiten van de AU wat betreft 
crisispreventie, crisisbeheersing en 
conflictoplossing op het Afrikaanse 
continent verder moeten worden 
ontwikkeld, evenals de capaciteiten op 
andere beleidsterreinen die relevant zijn 
voor de veiligheid en stabiliteit van Afrika, 
onder meer op economisch, migratie- en 
milieugebied en met betrekking tot de 
toegang tot collectieve goederen; is van 
oordeel dat de EU een enorme 
aantrekkingskracht kan hebben dankzij 
haar vermogen om de verwachtingen van 
het Afrikaanse continent en zijn 
instellingen in verband met het 
partnerschap waar te maken; onderstreept 
het belang van een nauwere politieke en 
beleidsdialoog met de partners van de EU 
in Afrika, ook binnen de parlementaire 
dimensie;

Or. es

Amendement 163
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter h bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(h bis) de secretaris-generaal van de VN 
te vragen China met klem te verzoeken 
zijn internationale verplichtingen en 
internationale verantwoordelijkheden na 
te komen, met name in verband met de 
hoge graad van autonomie die werd 
beloofd aan Hongkong in de Chinees-
Britse Gezamenlijke Verklaring en de 
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basiswet van Hongkong, en derhalve de 
nationale veiligheidswet te heroverwegen; 
te stellen dat dit niet de positieve en 
constructieve relatie is die de 
internationale gemeenschap wenst met 
China en dat de echte rijkdom van een 
land eerder schuilt in een levendige 
democratie dan in een bloeiende 
economie; zijn veroordeling uit te spreken 
over de Chinese overheid en haar 
plaatsvervangers in de regering van 
Carrie Lam, na de goedkeuring van een 
nieuwe resolutie door het Permanent 
Comité van het Nationaal Volkscongres 
van China waarmee wetgevers van de 
prodemocratische oppositie in Hongkong 
werden gediskwalificeerd;

Or. en

Amendement 164
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter h bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(h bis) om de samenwerking met de 
landen van Latijns-Amerika - een regio 
waarmee we meerdere banden en 
waarden delen en die ernstig is getroffen 
door de COVID-19-pandemie - te 
versterken om, in het kader van de 
Verenigde Naties, op een gecoördineerde 
manier de gemeenschappelijke 
uitdagingen het hoofd te bieden;

Or. es

Amendement 165
Andrea Cozzolino

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i
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Ontwerpaanbeveling Amendement

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 
waarborgen; benadrukt het belang van EU-
steun voor landen die uit gewelddadige 
conflicten komen en dringt daarom aan op 
een versterking van de samenwerking om 
fragiele overgangssituaties aan te pakken, 
onder meer door de nationale eigen inbreng 
te versterken en de winsten op het gebied 
van vredesopbouw te consolideren;

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij rekening wordt 
gehouden met i)de perspectieven van 
vrouwen, in lijn met Resolutie 1325 (2000) 
van de VN-Veiligheidsraad en alle 
daaropvolgende resoluties, ii) het 
perspectief van kinderen en jongeren, 
zoals vastgesteld in het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, alsook iii) de 
noodzaak om de eerbiediging te 
waarborgen van de perspectieven van 
inheemse bevolkingsgroepen en iv) de 
eerbiediging van de mensenrechten in het 
algemeen en de bescherming van burgers, 
die centraal staan in 
vredeshandhavingsmandaten; benadrukt 
het belang van EU-steun voor landen die 
uit gewelddadige conflicten komen en 
dringt daarom aan op een versterking van 
de samenwerking om fragiele 
overgangssituaties aan te pakken, onder 
meer door de nationale eigen inbreng te 
versterken en de winsten op het gebied van 
vredesopbouw te consolideren; beveelt de 
Raad voorts aan de leidersrol te 
onderstrepen die de EU speelt in de 
bestrijding van straffeloosheid, met 
inbegrip van haar steun voor het 
Internationaal Strafhof, wat een 
fundamenteel onderdeel is van de 
boodschap die de EU bij de VN uitdraagt;

Or. en

Amendement 166
Ilhan Kyuchyuk
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Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i

Ontwerpaanbeveling Amendement

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 
waarborgen; benadrukt het belang van EU-
steun voor landen die uit gewelddadige 
conflicten komen en dringt daarom aan op 
een versterking van de samenwerking om 
fragiele overgangssituaties aan te pakken, 
onder meer door de nationale eigen inbreng 
te versterken en de winsten op het gebied 
van vredesopbouw te consolideren;

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden, te bevestigen 
dat wij ons gezamenlijk inzetten voor een 
op regels gebaseerde internationale orde, 
internationaal recht, met inbegrip van 
territoriale integriteit, onafhankelijkheid 
en soevereiniteit, zoals ook is vastgelegd 
in de beginselen van de Slotakte van 
Helsinki en het Handvest van Parijs van 
de OVSE, voor fundamentele waarden, de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden van alle 
personen, met inbegrip van de rechten 
van personen die tot minderheden 
behoren, voor democratie, de rechtsstaat, 
goed bestuur, gendergelijkheid en 
duurzame ontwikkeling en de 
markteconomie; benadrukt het belang van 
dialoog en samenwerking met de VN met 
het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met Resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 
waarborgen; benadrukt het belang van EU-
steun voor landen die uit gewelddadige 
conflicten komen en dringt daarom aan op 
een versterking van de samenwerking om 
fragiele overgangssituaties aan te pakken, 
onder meer door de nationale eigen inbreng 
te versterken en de winsten op het gebied 
van vredesopbouw te consolideren;

Or. en
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Amendement 167
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i

Ontwerpaanbeveling Amendement

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 
waarborgen; benadrukt het belang van EU-
steun voor landen die uit gewelddadige 
conflicten komen en dringt daarom aan op 
een versterking van de samenwerking om 
fragiele overgangssituaties aan te pakken, 
onder meer door de nationale eigen inbreng 
te versterken en de winsten op het gebied 
van vredesopbouw te consolideren;

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden, en daarbij te 
garanderen dat in het beleid op het gebied 
van conflictpreventie en bemiddeling de 
mensenrechten centraal staan; benadrukt 
het belang van dialoog en samenwerking 
met de VN met het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met Resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 
waarborgen; benadrukt het belang van EU-
steun voor landen die uit gewelddadige 
conflicten komen en dringt daarom aan op 
een versterking van de samenwerking om 
fragiele overgangssituaties aan te pakken, 
onder meer door de nationale eigen inbreng 
te versterken en de winsten op het gebied 
van vredesopbouw te consolideren; beveelt 
de Raad voorts aan op te roepen tot de 
hervorming van relevante structuren 
zodat een einde kan worden gemaakt aan 
de straffeloosheid van VN- en EU-
personeel dat deelneemt aan militaire 
operaties en civiele missies en zodat 
functionerende en transparante 
mechanismen voor toezicht en 
verantwoording kunnen worden 
ingevoerd;
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Or. en

Amendement 168
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i

Ontwerpaanbeveling Amendement

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 
waarborgen; benadrukt het belang van EU-
steun voor landen die uit gewelddadige 
conflicten komen en dringt daarom aan op 
een versterking van de samenwerking om 
fragiele overgangssituaties aan te pakken, 
onder meer door de nationale eigen inbreng 
te versterken en de winsten op het gebied 
van vredesopbouw te consolideren;

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met Resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 
waarborgen; benadrukt het belang van EU-
steun voor landen die uit gewelddadige 
conflicten komen en dringt daarom aan op 
een versterking van de samenwerking om 
fragiele overgangssituaties aan te pakken, 
onder meer door de nationale eigen inbreng 
te versterken en de winsten op het gebied 
van vredesopbouw te consolideren; beveelt 
de Raad voorts aan het werk en de 
bijdrage aan de strijd tegen 
straffeloosheid van mevrouw Agnès 
Callamard, de speciaal rapporteur van de 
VN voor buitengerechtelijke, 
standrechtelijke of willekeurige executies, 
te prijzen, die onderzoek heeft gedaan 
naar vermoedelijke gevallen van 
buitengerechtelijke moorden, en daarbij 
het slachtoffer werd van intimidatie en 
bedreigingen;
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Or. en

Amendement 169
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i

Ontwerpaanbeveling Amendement

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 
waarborgen; benadrukt het belang van EU-
steun voor landen die uit gewelddadige 
conflicten komen en dringt daarom aan op 
een versterking van de samenwerking om 
fragiele overgangssituaties aan te pakken, 
onder meer door de nationale eigen inbreng 
te versterken en de winsten op het gebied 
van vredesopbouw te consolideren;

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met Resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; benadrukt eveneens het belang 
van het versterken van doeltreffende 
mechanismen om mogelijk misbruik door 
VN-personeel te voorkomen en het 
personeel verantwoordelijk te stellen 
indien misbruik toch plaatsvindt; beveelt 
de Raad voorts aan in het gehele proces 
van de missies een multilaterale aanpak te 
hanteren, alsook te waarborgen dat de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers centraal staan in 
vredeshandhavingsmandaten; benadrukt 
het belang van EU-steun voor landen die 
uit gewelddadige conflicten komen en 
dringt daarom aan op een versterking van 
de samenwerking om fragiele 
overgangssituaties aan te pakken, onder 
meer door de nationale eigen inbreng te 
versterken en de winsten op het gebied van 
vredesopbouw te consolideren en de 
contacten met lokale gemeenschappen te 
verbeteren en bescherming en 
hulpverlening voor deze gemeenschappen 
te garanderen;
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Or. en

Amendement 170
Željana Zovko

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i

Ontwerpaanbeveling Amendement

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 
waarborgen; benadrukt het belang van EU-
steun voor landen die uit gewelddadige 
conflicten komen en dringt daarom aan op 
een versterking van de samenwerking om 
fragiele overgangssituaties aan te pakken, 
onder meer door de nationale eigen inbreng 
te versterken en de winsten op het gebied 
van vredesopbouw te consolideren;

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met Resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 
waarborgen; wijst nogmaals op de cruciale 
rol die vrouwen spelen in 
conflictbemiddeling en 
vredeshandhavingsmissies en herinnert 
aan het feit dat vrouwen binnen de VN- 
en EU-missies op alle niveaus 
ondervertegenwoordigd zijn; benadrukt 
het belang van EU-steun voor landen die 
uit gewelddadige conflicten komen en 
dringt daarom aan op een versterking van 
de samenwerking om fragiele 
overgangssituaties aan te pakken, onder 
meer door de nationale eigen inbreng te 
versterken en de winsten op het gebied van 
vredesopbouw te consolideren;

Or. en
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Amendement 171
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i

Ontwerpaanbeveling Amendement

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 
waarborgen; benadrukt het belang van EU-
steun voor landen die uit gewelddadige 
conflicten komen en dringt daarom aan op 
een versterking van de samenwerking om 
fragiele overgangssituaties aan te pakken, 
onder meer door de nationale eigen inbreng 
te versterken en de winsten op het gebied 
van vredesopbouw te consolideren;

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met Resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 
waarborgen; benadrukt het belang van EU-
steun voor landen die uit gewelddadige 
conflicten komen en dringt daarom aan op 
een versterking van de samenwerking om 
fragiele overgangssituaties aan te pakken, 
onder meer door de nationale eigen inbreng 
te versterken en de winsten op het gebied 
van vredesopbouw te consolideren; 
beklemtoont dat in het kader van de 
COVID-19-pandemie de EU standvastig 
haar steun moet verlenen aan een 
mondiaal staakt-het-vuren zoals gevraagd 
door de secretaris-generaal van de VN;

Or. en

Amendement 172
David McAllister

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i
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Ontwerpaanbeveling Amendement

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 
waarborgen; benadrukt het belang van EU-
steun voor landen die uit gewelddadige 
conflicten komen en dringt daarom aan op 
een versterking van de samenwerking om 
fragiele overgangssituaties aan te pakken, 
onder meer door de nationale eigen inbreng 
te versterken en de winsten op het gebied 
van vredesopbouw te consolideren;

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
conflictpreventie en de 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de volledige, gelijke 
en zinvolle deelname en het leiderschap 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met Resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 
waarborgen; benadrukt het belang van EU-
steun voor landen die uit gewelddadige 
conflicten komen en dringt daarom aan op 
een versterking van de samenwerking om 
fragiele overgangssituaties aan te pakken, 
onder meer door de nationale eigen inbreng 
te versterken en de winsten op het gebied 
van vredesopbouw te consolideren;

Or. en

Amendement 173
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i

Ontwerpaanbeveling Amendement

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende 

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende, 
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vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 
waarborgen; benadrukt het belang van EU-
steun voor landen die uit gewelddadige 
conflicten komen en dringt daarom aan op 
een versterking van de samenwerking om 
fragiele overgangssituaties aan te pakken, 
onder meer door de nationale eigen inbreng 
te versterken en de winsten op het gebied 
van vredesopbouw te consolideren;

geloofwaardige en transparante 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met Resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 
waarborgen; benadrukt het belang van EU-
steun voor landen die uit gewelddadige 
conflicten komen en dringt daarom aan op 
een versterking van de samenwerking om 
fragiele overgangssituaties aan te pakken, 
onder meer door de nationale eigen inbreng 
te versterken en de winsten op het gebied 
van vredesopbouw te consolideren;

Or. en

Amendement 174
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i

Ontwerpaanbeveling Amendement

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
kan realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 

(i) verder in dialoog te gaan over de 
capaciteit van het VN-systeem, zodat dit 
systeem zijn eigen capaciteit qua 
verantwoordelijkheid om te beschermen 
(R2P – responsibility to protect) kan 
realiseren en uitbreiden; benadrukt het 
belang van dialoog en samenwerking met 
de VN met het oog op doeltreffende 
vredeshandhavingsmissies met duidelijke 
doelstellingen, voldoende capaciteit om 
resultaten te boeken en doeltreffende 
mechanismen, waarbij de perspectieven 
van vrouwen in acht worden genomen, in 
lijn met Resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en alle daaropvolgende 
resoluties; wijst ook op de noodzaak om de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
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waarborgen; benadrukt het belang van EU-
steun voor landen die uit gewelddadige 
conflicten komen en dringt daarom aan op 
een versterking van de samenwerking om 
fragiele overgangssituaties aan te pakken, 
onder meer door de nationale eigen inbreng 
te versterken en de winsten op het gebied 
van vredesopbouw te consolideren;

bescherming van burgers, die centraal 
staan in vredeshandhavingsmandaten, te 
waarborgen; benadrukt het belang van EU-
steun voor landen die uit gewelddadige 
conflicten komen en dringt daarom aan op 
een versterking van de samenwerking om 
fragiele overgangssituaties aan te pakken, 
onder meer door de nationale eigen inbreng 
te versterken en de winsten op het gebied 
van vredesopbouw te consolideren;

Or. en

Amendement 175
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Dietmar Köster, Liesje Schreinemacher, 
Frédérique Ries, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Wiseler-Lima, Michal Šimečka, 
Nicolae Ştefănuță, Robert Biedroń, Evin Incir, Andreas Schieder, Hilde Vautmans, 
Ernest Urtasun

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(i bis) een consistente dialoog te blijven 
nastreven in de verschillende fora van de 
VN, met name de Algemene Vergadering, 
over de behoefte om de mensenrechten 
van LHBTI-personen te beschermen, 
overeenkomstig de richtsnoeren van de 
EU om het genot van alle mensenrechten 
door LHBTI-personen te bevorderen en te 
beschermen in multilaterale fora1 bis, 
overeenkomstig de richtsnoeren van de 
EU inzake de doodstraf1 ter en 
overeenkomstig de internationaal erkende 
beginselen van Jogjakarta1 quater; VN-
organen en VN-lidstaten aan te moedigen 
om “genderidentiteit en -expressie” en 
“geslachtskenmerken” op te nemen in het 
toepassingsgebied voor 
mensenrechtenschendingen, en aldus 
transgenders en interseksuelen hierin op 
te nemen, alsook de 
mensenrechtenschendingen waarvan zij 
het slachtoffer worden; alle diplomatieke 
instrumenten die hem ter beschikking 
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staan aan te wenden om op mondiaal 
niveau te pleiten voor het uit het 
strafrecht halen van vrijwillige seksuele 
betrekkingen tussen personen van 
hetzelfde geslacht, de afschaffing van de 
doodstraf voor vrijwillige seksuele 
betrekkingen tussen personen van 
hetzelfde geslacht, de goedkeuring van 
wetgeving die wettelijke erkenning van 
gender mogelijk maakt en het wereldwijd 
verbieden van genitale verminking van 
interseksuele personen en zogenaamde 
“conversietherapie”;
_________________
1 bis 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/c
ms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/13758
4.pdf
1 ter 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-8416-2013-INIT/nl/pdf
1 quater http://yogyakartaprinciples.org/wp-
content/uploads/2016/08/principles_en.pd
f; http://yogyakartaprinciples.org/wp-
content/uploads/2017/11/A5_yogyakarta
WEB-2.pdf

Or. en

Amendement 176
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(i bis) samenhang te bevorderen in de 
manier waarop de VN omgaat met 
situaties waarin gebieden worden bezet of 
geannexeerd; herinnert eraan dat het 
internationaal humanitair recht in al dit 
soort situaties de leidraad moet zijn voor 
het optreden van de internationale 
gemeenschap, ook in gevallen van 
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voortdurende bezetting zoals in Palestina, 
de Westelijke Sahara en in het geval van 
de diverse bevroren conflicten in de 
landen van het Oostelijk Partnerschap; 
spreekt zijn steun uit voor het feit dat de 
VN steeds meer aandacht besteedt aan 
zakelijke activiteiten die verband houden 
met internationaal relevante situaties en 
verzoekt de Raad de in de EU gevestigde 
bedrijven die worden vermeld in 
dergelijke VN-verslagen of databanken 
nauwgezet op te volgen;

Or. en

Amendement 177
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(i bis) steun te verlenen aan en actief bij 
te dragen tot de oproep van de secretaris-
generaal van de VN tot een wereldwijd 
staakt-het-vuren, onder meer met behulp 
van doeltreffende maatregelen tegen 
illegale wapenhandel en door het 
vergroten van de transparantie van en de 
verantwoordingsplicht met betrekking tot 
de wapenuitvoer van de lidstaten;

Or. en

Amendement 178
Assita Kanko

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(i bis) de internationale inspanningen in 
het kader van de VN te ondersteunen en 
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te versterken om een einde te maken aan 
het gebruik van kinderen in gewapende 
conflicten en om de gevolgen van conflict- 
en post-conflictsituaties voor vrouwen en 
meisjes doeltreffender aan te pakken;

Or. en

Amendement 179
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(i bis) initiatieven te nemen ter 
ondersteuning van de oproep van de 
secretaris-generaal tot een onmiddellijk 
wereldwijd staakt-het-vuren, onder meer 
door corridors tot stand te brengen voor 
levensreddende hulp;

Or. en

Amendement 180
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Dietmar Köster, Liesje Schreinemacher, 
Frédérique Ries, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Wiseler-Lima, Michal Šimečka, 
Nicolae Ştefănuță, Robert Biedroń, Evin Incir, Andreas Schieder, Hilde Vautmans, 
Ernest Urtasun

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(i ter) bij te dragen tot de verbintenis op 
het niveau van de VN om tegen 2030 een 
einde te maken aan de aidsepidemie1 bis, 
die wereldwijd nog steeds een bedreiging 
voor de volksgezondheid vormt; te blijven 
streven naar grotere synergieën onder 
VN-lidstaten om wetten, 
beleidsmaatregelen en praktijken weg te 
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werken die een belemmering vormen voor 
de toegang tot hiv-diensten en het risico 
op een infectie met hiv vergroten, zoals 
het strafbaar stellen van hiv-overdracht, 
blootstelling aan hiv en het niet meedelen 
van een hiv-status; gebruik te maken van 
bilaterale en multilaterale kanalen binnen 
de VN-fora om de aanpak van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
(SRHR) en hiv te bevorderen en te 
beschermen en daarbij speciale aandacht 
te besteden aan gemarginaliseerde of 
kwetsbare groepen, zoals sekswerkers, 
druggebruikers, homoseksuele mannen 
en andere mannen die seks hebben met 
mannen, klanten van sekswerkers en de 
seksuele partners van alle risicogroepen 
en transgenders, die in 2019 samen 62 % 
vertegenwoordigden van de nieuwe hiv-
infecties wereldwijd1 ter;
_________________
1 bis 
https://www.unaids.org/sites/default/files/
media_asset/2016-political-declaration-
HIV-AIDS_en.pdf
1 ter UNAIDS (2020). “Seizing the Moment 
– Tackling entrenched inequalities to end 
epidemics”, beschikbaar op 
https://www.unaids.org/sites/default/files/
media_asset/2020_global-aids-
report_en.pdf

Or. en

Amendement 181
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(i ter) met meer Europese strijdkrachten 
bij te dragen aan de vredeshandhaving 
van de VN; roept de EU-instellingen op 
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hiertoe bij te dragen;

Or. en

Amendement 182
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter i quater (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(i quater) dringend werk te maken 
van de aanpak van de bevindingen van de 
VN-evaluatierapporten over handhavings- 
en bijstandsinspanningen in gevallen van 
seksuele uitbuiting en seksueel misbruik 
door de VN en aanverwant personeel bij 
vredeshandhavingsoperaties, nadat uit 
deze rapporten is gebleken dat deze 
misdrijven alarmerend vaak voorkomen 
en dat de daders niet ter verantwoording 
worden geroepen; er bij de VN-organen 
en de VN-lidstaten op aan te dringen dat 
zij onverwijld en daadkrachtig onderzoek 
voeren naar al het VN- en nationaal 
personeel dat zich schuldig heeft gemaakt 
aan seksueel geweld en hen vervolgen en 
veroordelen; te beklemtonen dat de 
relevante structuren dringend moeten 
worden hervormd teneinde een halt toe te 
roepen aan de straffeloosheid van VN- en 
nationaal personeel door functionerende 
en transparante mechanismen voor 
toezicht en verantwoording in te voeren; 
een oplossing te vinden voor het ernstige 
probleem dat het momenteel louter een 
vrijwillige keuze is om gerechtelijke 
stappen te ondernemen naar aanleiding 
van vermeende gevallen van misbruik, en 
dat het een keuze is die afhangt van het 
troepenleverende land;

Or. en
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Amendement 183
Arnaud Danjean

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter j

Ontwerpaanbeveling Amendement

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en 
conflictoplossing verder te ontwikkelen, in 
synergie met de inspanningen van de VN, 
waarbij het proces van Berlijn een goed 
voorbeeld is van EU-steun voor en 
synergie met bemiddelingsinspanningen 
onder leiding van de VN;

Schrappen

Or. fr

Amendement 184
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter j

Ontwerpaanbeveling Amendement

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en 
conflictoplossing verder te ontwikkelen, in 
synergie met de inspanningen van de VN, 
waarbij het proces van Berlijn een goed 
voorbeeld is van EU-steun voor en 
synergie met bemiddelingsinspanningen 
onder leiding van de VN;

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en 
conflictoplossing verder te ontwikkelen, in 
synergie met de inspanningen van de VN, 
waarbij het proces van Berlijn een goed 
voorbeeld is van EU-steun voor en 
synergie met bemiddelingsinspanningen 
onder leiding van de VN; aan te dringen 
op grotere multilaterale inzet om 
duurzame politieke oplossingen te vinden 
voor huidige conflicten en steun te blijven 
verlenen aan de werkzaamheden, acties 
en initiatieven van de speciale gezanten 
van de VN die zijn gericht op het oplossen 
van deze conflicten; in het kader van de 
lopende onderhandelingen over het 
NDICI te vragen dat de financiering voor 
bemiddeling, dialoog en verzoening ten 
minste wordt verdubbeld en specifiek voor 
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deze doelstellingen wordt gereserveerd;

Or. en

Amendement 185
Ilhan Kyuchyuk

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter j

Ontwerpaanbeveling Amendement

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en 
conflictoplossing verder te ontwikkelen, in 
synergie met de inspanningen van de VN, 
waarbij het proces van Berlijn een goed 
voorbeeld is van EU-steun voor en 
synergie met bemiddelingsinspanningen 
onder leiding van de VN;

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en 
conflictoplossing verder te ontwikkelen, in 
synergie met de inspanningen van de VN, 
waarbij het proces van Berlijn een goed 
voorbeeld is van EU-steun voor en 
synergie met bemiddelingsinspanningen 
onder leiding van de VN, en de krachtige 
steun van de EU voor de 
onafhankelijkheid, soevereiniteit en 
territoriale integriteit binnen 
internationaal erkende grenzen van haar 
door conflicten getroffen partners voort te 
zetten;

Or. en

Amendement 186
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Harald Vilimsky

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter j

Ontwerpaanbeveling Amendement

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en 
conflictoplossing verder te ontwikkelen, in 
synergie met de inspanningen van de VN, 
waarbij het proces van Berlijn een goed 
voorbeeld is van EU-steun voor en 
synergie met bemiddelingsinspanningen 

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en 
conflictoplossing verder te ontwikkelen, 
onder andere met het oog op de crisis voor 
de kust van Cyprus en het conflict in de 
regio Nagorno-Karabach, in synergie met 
de inspanningen van de VN, waarbij het 
proces van Berlijn een goed voorbeeld is 
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onder leiding van de VN; van EU-steun voor en synergie met 
bemiddelingsinspanningen onder leiding 
van de VN;

Or. it

Amendement 187
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter j

Ontwerpaanbeveling Amendement

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en 
conflictoplossing verder te ontwikkelen, in 
synergie met de inspanningen van de VN, 
waarbij het proces van Berlijn een goed 
voorbeeld is van EU-steun voor en 
synergie met bemiddelingsinspanningen 
onder leiding van de VN;

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en 
conflictoplossing verder te ontwikkelen, in 
synergie met de inspanningen van de VN, 
waarbij het proces van Berlijn een goed 
voorbeeld is van EU-steun voor en 
synergie met bemiddelingsinspanningen 
onder leiding van de VN; er bij de VN op 
aan te dringen prioriteit te verlenen aan 
preventie, bemiddeling en politieke 
oplossingen voor conflicten en 
tegelijkertijd de onderliggende oorzaken 
en aanjagende factoren van de crises aan 
te pakken;

Or. en

Amendement 188
David McAllister

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter j

Ontwerpaanbeveling Amendement

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en 
conflictoplossing verder te ontwikkelen, in 
synergie met de inspanningen van de VN, 
waarbij het proces van Berlijn een goed 
voorbeeld is van EU-steun voor en 

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en 
conflictoplossing verder te ontwikkelen, in 
synergie met de inspanningen van de VN, 
waarbij het proces van Berlijn een goed 
voorbeeld is van EU-steun voor en 
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synergie met bemiddelingsinspanningen 
onder leiding van de VN;

synergie met bemiddelingsinspanningen 
onder leiding van de VN; de volledige en 
betekenisvolle deelname van vrouwen aan 
bemiddelingsinspanningen te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 189
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter j

Ontwerpaanbeveling Amendement

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en 
conflictoplossing verder te ontwikkelen, in 
synergie met de inspanningen van de VN, 
waarbij het proces van Berlijn een goed 
voorbeeld is van EU-steun voor en 
synergie met bemiddelingsinspanningen 
onder leiding van de VN;

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en 
conflictoplossing verder te ontwikkelen, in 
synergie met de inspanningen van de VN;

Or. es

Amendement 190
Emmanouil Fragkos, Karol Karski

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter j

Ontwerpaanbeveling Amendement

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en 
conflictoplossing verder te ontwikkelen, in 
synergie met de inspanningen van de VN, 
waarbij het proces van Berlijn een goed 
voorbeeld is van EU-steun voor en 
synergie met bemiddelingsinspanningen 
onder leiding van de VN;

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en voor 
de oplossing van zowel bevroren als 
nieuwe conflicten verder te ontwikkelen, 
in synergie met de inspanningen van de 
VN, waarbij het proces van Berlijn een 
goed voorbeeld is van EU-steun voor en 
synergie met bemiddelingsinspanningen 
onder leiding van de VN;
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Or. en

Amendement 191
Assita Kanko

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter j

Ontwerpaanbeveling Amendement

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en 
conflictoplossing verder te ontwikkelen, in 
synergie met de inspanningen van de VN, 
waarbij het proces van Berlijn een goed 
voorbeeld is van EU-steun voor en 
synergie met bemiddelingsinspanningen 
onder leiding van de VN;

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie, -beperking en -
beheer en conflictoplossing verder te 
ontwikkelen, in synergie met de 
inspanningen van de VN, waarbij het 
proces van Berlijn een goed voorbeeld is 
van EU-steun voor en synergie met 
bemiddelingsinspanningen onder leiding 
van de VN;

Or. en

Amendement 192
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter j

Ontwerpaanbeveling Amendement

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en 
conflictoplossing verder te ontwikkelen, in 
synergie met de inspanningen van de VN, 
waarbij het proces van Berlijn een goed 
voorbeeld is van EU-steun voor en 
synergie met bemiddelingsinspanningen 
onder leiding van de VN;

(j) de bemiddelingscapaciteit van de 
EU voor crisispreventie en -beheer en 
conflictoplossing verder te ontwikkelen, in 
synergie met de inspanningen van de VN, 
waarbij het proces van Berlijn in Libië een 
goed voorbeeld is van EU-steun voor en 
synergie met bemiddelingsinspanningen 
onder leiding van de VN;

Or. en

Amendement 193
Željana Zovko
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Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter j bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(j bis) de significante vooruitgang te 
erkennen die de EU en de VN hebben 
geboekt op het gebied van ondersteuning 
en capaciteitsopbouw in de Sahel, West-
Afrika en de Hoorn van Afrika; looft de 
rol van en samenwerking tussen de civiele 
en militaire GVDB-missies van de EU en 
de VN-missies, met inbegrip van de 
geïntegreerde strategie van de VN voor de 
Sahel en het bijhorende 
ondersteuningsplan, de 
Multidimensionale Geïntegreerde 
Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties 
in Mali (MINUSMA) en het VN-Bureau 
voor West-Afrika; is ingenomen met de 
ondertekening van de technische regeling 
tussen de G5-Sahel, de EU en de VN voor 
operationele en logistieke ondersteuning 
van de gemeenschappelijke strijdkrachten 
in de vijf G5-Sahellanden, waaruit de 
uitstekende samenwerking tussen de drie 
organisaties blijkt;

Or. en

Amendement 194
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter j bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(j bis) alle VN-lidstaten dringend te 
verzoeken alle belangrijke 
mensenrechtenverdragen van de VN te 
ratificeren en daadwerkelijk ten uitvoer te 
leggen, met inbegrip van het VN-verdrag 
tegen foltering en het daarbij behorende 
facultatieve protocol, de facultatieve 
protocollen van het Internationaal 
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Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten en het Internationaal Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele 
rechten waarin klachten- en 
onderzoeksmechanismen zijn vastgesteld 
en het Internationaal Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
rassendiscriminatie, en de bij deze 
instrumenten vastgestelde 
verslagleggingsverplichtingen en de 
toezegging om in goed vertrouwen met 
VN-mensenrechtenmechanismen samen 
te werken, na te leven;

Or. en

Amendement 195
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter j bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(j bis) te erkennen dat onderwijs, 
gezondheid en sociale stelsels vormgeven 
aan de perspectieven van jongeren en dat 
demografische uitdagingen een prioriteit 
zijn om open samenlevingen te 
bevorderen waarin alle mensen zich 
kunnen ontplooien; merkt op dat in de 
landen van de Westelijke Balkan, die een 
gebied van strategische stabilisatie voor 
het Europese continent vormt, bijna 70 % 
van de jongeren overweegt om naar het 
buitenland te verhuizen;

Or. en

Amendement 196
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter j ter (nieuw)
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Ontwerpaanbeveling Amendement

(j ter) een beleid vast te stellen om moord 
op mensenrechtenverdedigers stelselmatig 
en op ondubbelzinnige wijze te 
veroordelen, net als elke poging om hen te 
onderwerpen aan allerlei vormen van 
geweld, vervolging, bedreiging, 
intimidatie, verdwijning, gevangenneming 
of willekeurige arrestatie; al wie 
dergelijke wreedheden begaat of laat 
gebeuren te veroordelen, en intensiever 
aan publieksdiplomatie te doen om 
mensenrechtenverdedigers openlijk en 
duidelijk te ondersteunen; de VN-lidstaten 
te verzoeken beleidsmaatregelen aan te 
nemen om bescherming en steun te 
bieden aan mensenrechtenverdedigers die 
gevaar lopen; te erkennen dat in het 
bijzonder mensenrechtenverdedigers die 
zich voor het milieu en land inzetten 
wereldwijd met steeds meer bedreigingen 
te maken hebben, waaronder juridische 
pesterijen en moorden;

Or. en

Amendement 197
Željana Zovko

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter j ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(j ter) zich te scharen achter het verzoek 
aan de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties om de gemeenschappelijke 
strijdkrachten van de G5-Sahel onder 
hoofdstuk VII van het Handvest van de 
Verenigde Naties te plaatsen, zodat die 
strijdkrachten duurzaam gefinancierd 
kunnen worden;

Or. en
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Amendement 198
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter j quater (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(j quater) de leiding te nemen op het 
gebied van het vraagstuk omtrent het 
willekeurig uitstellen, onder druk van 
bepaalde landen, van verzoeken van een 
aantal maatschappelijke organisaties om 
raadgevende status van de VN te krijgen; 
drukt met name zijn bezorgdheid uit over 
het feit dat India al meer dan tien jaar 
lang de accreditatie van het International 
Dalit Solidarity Network bij het Ecosoc 
blokkeert, en verzoekt de Raad en de hoge 
vertegenwoordiger met klem in dit 
verband doeltreffende maatregelen te 
nemen;

Or. en

Amendement 199
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter j sexies (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(j sexies) zich sterk te blijven inzetten 
voor het wereldwijd afschaffen van de 
doodstraf en op te roepen tot een 
moratorium op de toepassing ervan;

Or. en

Amendement 200
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpaanbeveling
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Paragraaf 1 – letter k

Ontwerpaanbeveling Amendement

(k) zich als koploper te blijven inzetten 
bij het mobiliseren van alle mogelijke 
middelen voor een doeltreffende uitvoering 
en follow-up van de doelstellingen van 
Agenda 2030 in al het interne en externe 
beleid van de EU; benadrukt dat er 
dringend behoefte is aan toereikende steun 
voor en erkenning van de belangrijke en 
onontbeerlijke werkzaamheden van 
humanitaire organisaties zoals het 
Wereldvoedselprogramma;

(k) zich als koploper te blijven inzetten 
bij het mobiliseren van alle mogelijke 
middelen voor een doeltreffende uitvoering 
en follow-up van de doelstellingen van 
Agenda 2030 in al het interne en externe 
beleid van de EU; benadrukt dat er 
dringend behoefte is aan toereikende steun 
voor en erkenning van de belangrijke en 
onontbeerlijke werkzaamheden van 
humanitaire organisaties zoals het 
Wereldvoedselprogramma; zich verheugd 
te tonen over de beslissing om in 2020 de 
Nobelprijs uit te reiken aan het 
Wereldvoedselprogramma voor zijn 
inspanningen om honger te bestrijden, 
voor zijn bijdrage aan het totstandbrengen 
van betere voorwaarden voor vrede in 
door conflicten getroffen gebieden en 
voor zijn optreden als aanjagend element 
van inspanningen om het gebruik van 
honger als wapen in oorlog en conflicten 
te voorkomen;

Or. en

Amendement 201
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter k

Ontwerpaanbeveling Amendement

(k) zich als koploper te blijven inzetten 
bij het mobiliseren van alle mogelijke 
middelen voor een doeltreffende 
uitvoering en follow-up van de 
doelstellingen van Agenda 2030 in al het 
interne en externe beleid van de EU; 
benadrukt dat er dringend behoefte is aan 
toereikende steun voor en erkenning van 
de belangrijke en onontbeerlijke 
werkzaamheden van humanitaire 

(k) de werkzaamheden van humanitaire 
organisaties zoals het 
Wereldvoedselprogramma voort te zetten;
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organisaties zoals het 
Wereldvoedselprogramma;

Or. es

Amendement 202
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter k

Ontwerpaanbeveling Amendement

(k) zich als koploper te blijven inzetten 
bij het mobiliseren van alle mogelijke 
middelen voor een doeltreffende uitvoering 
en follow-up van de doelstellingen van 
Agenda 2030 in al het interne en externe 
beleid van de EU; benadrukt dat er 
dringend behoefte is aan toereikende steun 
voor en erkenning van de belangrijke en 
onontbeerlijke werkzaamheden van 
humanitaire organisaties zoals het 
Wereldvoedselprogramma;

(k) zich als koploper te blijven inzetten 
bij het mobiliseren van alle mogelijke 
middelen voor een doeltreffende uitvoering 
en follow-up van de doelstellingen van 
Agenda 2030 in al het interne en externe 
beleid van de EU en in de nationale 
strategieën en prioriteiten van de 
lidstaten; benadrukt dat er dringend 
behoefte is aan toereikende steun voor en 
erkenning van de belangrijke en 
onontbeerlijke werkzaamheden van 
humanitaire organisaties zoals het 
Wereldvoedselprogramma;

Or. en

Amendement 203
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter k bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(k bis) steun te geven aan het VN-
initiatief voor milieurechten, waarmee 
wordt erkend dat inbreuken op 
milieurechten zware gevolgen hebben 
voor een groot aantal verschillende 
mensenrechten, waaronder het recht op 
leven, zelfbeschikking, voedsel, water en 
gezondheid, en culturele, burger- en 
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politieke rechten; beklemtoont dat 
biodiversiteit en mensenrechten onderling 
verbonden en afhankelijk zijn en wijst op 
de mensenrechtenverplichtingen van de 
staten om de biodiversiteit te beschermen 
waarvan die rechten afhankelijk zijn, 
onder meer door ervoor te zorgen dat 
burgers betrokken worden bij 
besluitvorming over de biodiversiteit en 
dat zij toegang hebben tot doeltreffende 
rechtsmiddelen wanneer sprake is van 
verlies en aantasting van de biodiversiteit; 
beveelt de Raad voorts aan de recente 
normatieve inspanningen op 
internationaal niveau ten aanzien van 
milieucriminaliteit te steunen; beveelt de 
Raad eveneens aan de EU en de lidstaten 
in dit verband aan te moedigen om de 
erkenning van ecocide als internationaal 
misdrijf in de zin van het Statuut van 
Rome inzake het Internationaal Strafhof 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 204
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter k bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(k bis) zich te scharen achter de oproep 
van het maatschappelijk middenveld om 
in 2021 een VN-top over internationale 
economische wederopbouw en 
systemische hervormingen na COVID-19 
te houden onder auspiciën van de VN als 
een belangrijk forum voor een meer 
inclusieve en op rechten gebaseerde 
bestuursruimte;

Or. en
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Amendement 205
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter k ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(k ter) opnieuw zijn inzet te bevestigen 
voor stedelijke en plattelandsontwikkeling 
die mensen centraal plaatst, de planeet 
beschermt en leeftijds- en gendergevoelig 
is en voor de verwezenlijking van alle 
mensenrechten en fundamentele 
vrijheden, om samenleven gemakkelijker 
te maken, een einde te maken aan alle 
vormen van discriminatie en geweld en de 
positie van alle individuen en 
gemeenschappen te versterken en hun 
volledige en betekenisvolle participatie 
mogelijk te maken, en voorts zijn inzet te 
bevestigen voor het bevorderen van 
cultuur, onderwijs en respect voor 
diversiteit en gelijkheid als essentiële 
onderdelen van de vermenselijking van 
steden en menselijke nederzettingen, 
onder meer met behulp van de 
tenuitvoerlegging van de Nieuwe 
Stedenagenda en de verwezenlijking van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 206
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter k quater (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(k quater) opnieuw zijn bezorgdheid te 
uiten over de negatieve gevolgen van 
schepen voor het mariene milieu, met 
inbegrip van vervuiling, met name 
vanwege de illegale lozing van olie en 
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andere schadelijke stoffen en het dumpen 
van gevaarlijk afval, met inbegrip van 
radioactieve stoffen, kernafval en 
gevaarlijke chemische stoffen, alsook de 
fysieke gevolgen voor koraal; verzoekt de 
VN-lidstaten prioriteit te blijven verlenen 
aan maatregelen voor mariene vervuiling 
vanaf het vasteland als onderdeel van hun 
nationale strategieën en programma’s 
voor duurzame ontwikkeling, en 
vooruitgang te boeken met de 
tenuitvoerlegging van het wereldwijd 
actieprogramma voor de bescherming van 
het mariene milieu tegen activiteiten 
vanaf het vasteland en de verklaring van 
Montreal over de bescherming van het 
mariene milieu tegen activiteiten vanaf 
het vasteland, en met behulp van de 
maatregelen van het plan van uitvoering 
van Johannesburg het wetenschappelijk 
inzicht in en de wetenschappelijke 
beoordeling van mariene en 
kustecosystemen te verbeteren als een 
essentiële basis voor goede 
besluitvorming; verzoekt de VN-lidstaten 
om nationale, regionale en internationale 
programma’s uit te werken voor de 
bescherming en instandhouding van het 
mariene milieu en voor het stoppen van 
het verlies aan mariene biodiversiteit, met 
name fragiele ecosystemen;

Or. en

Amendement 207
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l) zich aan te sluiten bij de oproep van 
de secretaris-generaal van de VN voor een 
betaalbaar en toegankelijk vaccin tegen 
COVID-19, dat als een mondiaal collectief 

(l) zich aan te sluiten bij de oproep van 
de secretaris-generaal van de VN voor een 
betaalbaar en toegankelijk vaccin tegen 
COVID-19, dat als een mondiaal collectief 
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goed moet worden beschouwd; goed moet worden beschouwd; te 
veroordelen dat een groot aantal 
autoritaire regimes de ter bestrijding van 
de COVID-19-crisis ingevoerde 
maatregelen misbruiken om hun 
bevoegdheden uit te breiden, de 
mensenrechten verder te ondermijnen, 
met harde hand op te treden tegen de 
oppositie en maatschappelijke 
organisaties, op te roepen tot het voeren 
van haatcampagnes tegen minderheden, 
aanvullende maatregelen in te voeren om 
de rechten en vrijheden van hun burgers 
in te perken en geopolitieke voordelen in 
het buitenland na te streven;

Or. en

Amendement 208
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l) zich aan te sluiten bij de oproep van 
de secretaris-generaal van de VN voor een 
betaalbaar en toegankelijk vaccin tegen 
COVID-19, dat als een mondiaal collectief 
goed moet worden beschouwd;

(l) zich aan te sluiten bij de oproep van 
de secretaris-generaal van de VN voor een 
betaalbaar en toegankelijk vaccin tegen 
COVID-19, dat als een mondiaal collectief 
goed moet worden beschouwd; zich te 
scharen achter een hervorming van de 
Wereldgezondheidsorganisatie opdat deze 
efficiënter zou kunnen reageren op 
noodgevallen en de oprichting van een 
internationaal antivirusconsortium te 
steunen, om voor alle landen de toegang 
tot en een billijke verdeling van de 
COVID-19-vaccins, alsook toekomstige 
vaccins, te waarborgen;

Or. en

Amendement 209
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl
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Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l) zich aan te sluiten bij de oproep van 
de secretaris-generaal van de VN voor een 
betaalbaar en toegankelijk vaccin tegen 
COVID-19, dat als een mondiaal collectief 
goed moet worden beschouwd;

(l) zich aan te sluiten bij de oproep van 
de secretaris-generaal van de VN voor een 
betaalbaar en toegankelijk vaccin tegen 
COVID-19, dat als een mondiaal collectief 
goed moet worden beschouwd; verzoekt de 
EU en haar lidstaten zich te scharen 
achter een onafhankelijk onderzoek naar 
de aanpak van de COVID-19-pandemie 
door de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO), waarbij vooral moet worden 
gekeken naar het begin van de pandemie; 
bevestigt nogmaals zijn steun voor de 
opname van Taiwan in de 
Wereldgezondheidsvergadering;

Or. en

Amendement 210
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l) zich aan te sluiten bij de oproep van 
de secretaris-generaal van de VN voor een 
betaalbaar en toegankelijk vaccin tegen 
COVID-19, dat als een mondiaal collectief 
goed moet worden beschouwd;

(l) zich aan te sluiten bij de oproep van 
de secretaris-generaal van de VN voor een 
betaalbaar en toegankelijk vaccin tegen 
COVID-19, dat als een mondiaal collectief 
goed moet worden beschouwd; zich 
verheugd te tonen over het werk geleverd 
door de WHO op het gebied van de 
coördinatie van de inspanningen van 
regeringen om de COVID-19-pandemie te 
bestrijden en de organisatie te vragen een 
onpartijdig, transparant en onafhankelijk 
onderzoek te voeren naar de verspreiding 
van het virus;

Or. en
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Amendement 211
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l) zich aan te sluiten bij de oproep van 
de secretaris-generaal van de VN voor een 
betaalbaar en toegankelijk vaccin tegen 
COVID-19, dat als een mondiaal collectief 
goed moet worden beschouwd;

(l) zich aan te sluiten bij de oproep van 
de secretaris-generaal van de VN voor een 
betaalbaar en toegankelijk vaccin tegen 
COVID-19, dat als een mondiaal collectief 
goed moet worden beschouwd; om in het 
kader van de Verenigde Naties, op basis 
van de ervaring met de internationale 
respons op de COVID-19-pandemie, te 
werken aan het verbeteren van mondiale 
mechanismen voor het voorkomen en 
bestrijden van pandemieën;

Or. es

Amendement 212
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l) zich aan te sluiten bij de oproep van 
de secretaris-generaal van de VN voor een 
betaalbaar en toegankelijk vaccin tegen 
COVID-19, dat als een mondiaal collectief 
goed moet worden beschouwd;

(l) zich aan te sluiten bij de oproep van 
de secretaris-generaal van de VN voor een 
betaalbaar en toegankelijk vaccin tegen 
COVID-19, dat als een mondiaal collectief 
goed moet worden beschouwd; te werken 
aan een billijk multilateraal mechanisme 
ter waarborging van snelle, gelijke en 
betaalbare toegang voor alle mensen ter 
wereld tot toekomstige COVID-19-vaccins 
en -behandelingen zodra die beschikbaar 
zijn;

Or. en
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Amendement 213
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l) zich aan te sluiten bij de oproep van 
de secretaris-generaal van de VN voor een 
betaalbaar en toegankelijk vaccin tegen 
COVID-19, dat als een mondiaal collectief 
goed moet worden beschouwd;

(l) te benadrukken dat de 
inachtneming van het internationaal 
recht inzake de mensenrechten en de 
toezegging tot het uiterlijk in 2030 
behalen van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling als hoekstenen 
moeten blijven fungeren bij iedere 
respons op de pandemie; zich aan te 
sluiten bij de oproep van de secretaris-
generaal van de VN voor een betaalbaar en 
toegankelijk vaccin tegen COVID-19, dat 
als een mondiaal collectief goed moet 
worden beschouwd;

Or. en

Amendement 214
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l bis) zijn sterke steun uit te spreken 
voor de centrale rol van de 
Wereldgezondheidsorganisatie in de 
aanpak van COVID-19 en voorstellen te 
doen voor de hervorming van de 
multilaterale gezondheidsarchitectuur;

Or. en
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Amendement 215
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l bis) de bepalingen opgenomen in de 
recente Raadsconclusies over de rol van 
de EU in het versterken van de 
Wereldgezondheidsorganisatie uit te 
voeren, met name in verband met de 
capaciteit voor paraatheid voor en reactie 
op gezondheidscrises;

Or. en

Amendement 216
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l bis) te erkennen dat universele 
gezondheidszorgdekking essentieel is voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling, niet alleen 
de doelstellingen die verband houden met 
gezondheid en welzijn, maar ook diegene 
die verband houden met het uitbannen 
van armoede in al zijn vormen en 
dimensies, het garanderen van 
kwaliteitsvol onderwijs, het bereiken van 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen, het creëren van 
fatsoenlijk werk en economische groei, 
het verminderen van de ongelijkheid, het 
verzekeren van billijke, vreedzame en 
inclusieve gemeenschappen en het 
opbouwen en bevorderen van 
partnerschappen; te pleiten voor 
versterkte wetgevings- en 
regelgevingskaders en beleidssamenhang 
te bevorderen met het oog op de 
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verwezenlijking van universele 
gezondheidszorgdekking, onder meer door 
wetgeving op te stellen en beleid uit te 
voeren waarmee betere toegang wordt 
geboden tot gezondheidszorg, -producten 
en vaccins, in het bijzonder voor de meest 
achtergestelde groepen; bij het ontwerpen, 
uitvoeren en monitoren van 
gezondheidsbeleid op systeembrede basis 
een genderperspectief te mainstreamen en 
daarbij rekening te houden met de 
specifieke behoeften van alle vrouwen en 
meisjes, met het oog op de verwezenlijking 
van gendergelijkheid en de versterking 
van de positie van vrouwen in 
gezondheidsbeleid en gezondheidsstelsels;

Or. en

Amendement 217
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l bis) te herinneren aan Resolutie 2532 
(2020) van de VN-Veiligheidsraad over de 
gevolgen van de COVID-19-crisis voor de 
veiligheid en vrede in de wereld, en met 
name te herinneren aan de oproep van 
VN-secretaris-generaal Antonio Guterres 
aan het adres van alle partijen die 
wereldwijd betrokken zijn bij gewapende 
conflicten om zich te verbinden tot een 
duurzame humanitaire pauze als reactie 
op de pandemie; betreurt dat de betrokken 
partijen tot nog toe slechts beperkt hebben 
gereageerd op deze oproep en dat de 
resolutie nog niet het gewenste effect 
heeft gesorteerd; beveelt de Raad aan de 
leden van de VN-Veiligheidsraad te 
verzoeken hun meningsverschillen opzij te 
zetten en zich te richten op de gevolgen 
van de pandemie voor de mondiale 
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veiligheidssituatie; beveelt de Raad 
eveneens aan deze leden derhalve aan te 
sporen de inspanningen van secretaris-
generaal Guterres op proactieve wijze te 
steunen door de partijen bij gewapende 
conflicten te dwingen zich in te zetten 
voor een staakt-het-vuren en deze 
oproepen te ondersteunen met een 
geloofwaardige dreiging van sancties 
tegen de partijen die weigeren zich aan de 
humanitaire pauze in het kader van de 
COVID-19-pandemie te houden;

Or. en

Amendement 218
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l bis) zich in te zetten voor intensievere 
internationale samenwerking en 
solidariteit om de COVID-19-pandemie en 
de gevolgen ervan in te perken, te 
verzachten en te overwinnen met behulp 
van een aanpak die op mensen gericht is, 
rekening houdt met gender en vrij is van 
discriminatie; de internationale 
samenwerking te bevorderen om mensen 
in kwetsbare situaties en de armste en 
meest kwetsbare landen bij te staan;

Or. en

Amendement 219
Sunčana Glavak

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l bis (nieuw)
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Ontwerpaanbeveling Amendement

(l bis) de zichtbaarheid van het optreden 
en de bijstand van de EU in alle 
multilaterale fora en ter plaatse te 
vergroten, met name het programma 
“Team Europa” dat een bedrag van 
36 miljard euro heeft verzameld voor de 
aanpak van de verwoestende gevolgen van 
de COVID-19-pandemie in partnerlanden 
en partnerregio’s, met name in Afrika;

Or. en

Amendement 220
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l bis) specifieke maatregelen uit te 
voeren om weerstandsvermogen centraal 
te plaatsen binnen de herstelinspanningen 
en in samenwerking met de VN de 
beperking van het rampenrisico te 
mainstreamen in alle EU-
beleidsdomeinen, overeenkomstig de in 
het kader van Sendai voor 
rampenrisicovermindering 2015-2030 
vastgestelde doelstellingen;

Or. en

Amendement 221
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l ter) VN-lidstaten te verzoeken 
specifieke maatregelen te nemen ter 
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bescherming van kinderen wier 
kwetsbaarheid mogelijk door de COVID-
19-pandemie nog wordt verergerd, onder 
meer met betrekking tot hun toegang tot 
gezondheidszorg, onderwijs, betaalbare 
voeding, schoon water, sanitaire 
voorzieningen en gepaste huisvesting; 
opnieuw te wijzen op de negatieve 
gevolgen van de klimaatverandering en 
milieuschade voor de uitoefening van de 
rechten van het kind;

Or. en

Amendement 222
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l ter) een actieve, sterke en ambitieuze 
leidersrol te spelen in de voorbereidingen 
van de 26e klimaatconferentie van de VN 
(COP26) en daarin een 
mensenrechtenperspectief op te nemen, 
met name door een mondiale erkenning 
van het recht op een veilig, schoon, 
gezond en duurzaam milieu te bevorderen 
en door het mandaat van de speciale 
rapporteur van de VN voor 
mensenrechten en milieu te steunen;

Or. en

Amendement 223
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l quater (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement
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(l quater) VN-lidstaten en andere 
belanghebbenden met klem te verzoeken 
middelen te mobiliseren voor de aanpak 
van de COVID-19-pandemie en de 
gevolgen ervan; ondersteuning te bieden 
aan het VN-noodhulpfonds, het 
Wereldvoedselprogramma, de 
vluchtelingenorganisatie van de VN en 
andere instellingen en programma’s van 
de VN, die een sleutelrol spelen in de 
humanitaire reactie op de COVID-19-
crisis; echter te beklemtonen dat snelle en 
soepele financiering voor dringende 
COVID-19-maatregelen niet mag dienen 
ter vervanging van middelen voor andere 
noodsituaties en geen middelen mag 
onttrekken aan andere noodsituaties, 
zoals de bestrijding van de 
klimaatverandering en de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 224
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l quater (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l quater) krachtige steun te geven 
aan de Agenda voor jongeren, vrede en 
veiligheid en de daarin opgenomen 
doelstelling om jongeren een krachtigere 
stem te geven in de besluitvorming op 
lokaal, nationaal, regionaal en 
internationaal niveau;

Or. en

Amendement 225
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
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Paragraaf 1 – letter l quinquies (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l quinquies) te pleiten voor de 
universele ratificatie en effectieve 
tenuitvoerlegging van het Internationaal 
Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van rassendiscriminatie; VN-
lidstaten met klem te verzoeken met alle 
passende middelen, met inbegrip van 
wetgeving, alle vormen van 
rassendiscriminatie uit te bannen; de 
landen die voorbehouden hebben gemaakt 
bij artikel 4 van het verdrag aan te 
moedigen om van het intrekken van deze 
voorbehouden een prioriteit te maken, 
zoals beklemtoond door de speciale 
rapporteur; erkent de zeer belangrijke rol 
van onderwijs en cultuur in het 
bevorderen van mensenrechten en het 
intersectioneel bestrijden van racisme, 
rassendiscriminatie, xenofobie en de 
daarmee verband houdende 
onverdraagzaamheid, met name bij het 
bevorderen van de beginselen van 
verdraagzaamheid, inclusie en respect 
voor etnische, religieuze en culturele 
diversiteit en het voorkomen van de 
verspreiding van racistische en xenofobe 
extremistische bewegingen en ideeën;

Or. en

Amendement 226
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l quinquies (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l quinquies) VN-lidstaten en andere 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
particuliere sector, aan te moedigen om 
een grootschalige, gecoördineerde en 
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alomvattende mondiale respons op de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen 
ervan op touw te zetten, rekening houdend 
met het verslag van de secretaris-generaal 
over “gedeelde verantwoordelijkheid, 
mondiale solidariteit: de aanpak van de 
sociaaleconomische gevolgen van 
COVID-19”, waarin wordt beklemtoond 
dat een multilaterale respons van ten 
minste 10 % van het mondiale bruto 
binnenlands product nodig is;

Or. en

Amendement 227
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l sexies (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l sexies) te herhalen dat de gelijke 
bescherming door de wet en de gelijkheid 
voor de rechter van inheemse 
bevolkingsgroepen, met inbegrip van 
vrouwen en meisjes, moet worden 
gewaarborgd, alsmede de versterking van 
hun positie en hun volledige en effectieve 
deelname aan besluitvormingsprocessen 
en hun volledige, gelijke en effectieve 
participatie in het politieke, economische, 
sociale en culturele leven; zich verheugd 
te tonen over het werk van de speciale 
rapporteur van de VN voor de rechten van 
inheemse volken, het 
deskundigenmechanisme inzake de 
rechten van inheemse volkeren en het 
Permanent Forum van de Verenigde 
Naties voor vraagstukken betreffende 
inheemse volkeren; lidstaten en entiteiten 
van het VN-systeem aan te zetten tot 
versterkte internationale samenwerking 
om de nadelen waarmee inheemse volken 
worden geconfronteerd aan te pakken en 
tot meer technische samenwerking en 
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financiële bijstand in dit verband;

Or. en

Amendement 228
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter l septies (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(l septies) de bescherming van 
mensen met een handicap te versterken en 
specifieke aandacht te besteden aan 
mensen met een handicap die worden 
geconfronteerd met intersectionele 
discriminatie, in het bijzonder vrouwen en 
inheemse personen met een handicap;

Or. en

Amendement 229
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter m

Ontwerpaanbeveling Amendement

(m) de samenwerking op het gebied van 
capaciteit binnen het VN-systeem voort te 
zetten en uit te breiden, met het oog op de 
bevordering van doeltreffende 
gemeenschappelijke normen voor nieuwe 
beleidsterreinen, zoals 
gegevensbescherming, zorgvuldigheid, 
artificiële intelligentie en cyberspace, 
waarbij ook in toereikende steun moet 
worden voorzien voor de landen die hun 
regelgevingscapaciteit willen uitbreiden en 
een betere toepassing van de normen 
nastreven;

(m) de samenwerking op het gebied van 
capaciteit binnen het VN-systeem voort te 
zetten en uit te breiden, met het oog op de 
bevordering van doeltreffende 
gemeenschappelijke normen voor nieuwe 
beleidsterreinen, zoals 
gegevensbescherming, zorgvuldigheid, 
artificiële intelligentie en cyberspace, 
waarbij ook in toereikende steun moet 
worden voorzien voor de landen die hun 
regelgevingscapaciteit willen uitbreiden en 
een betere toepassing van de normen 
nastreven; voor te stellen dat de 
hoekstenen van de Europese 
cyberbeveiliging, zoals de AVG en de NIS-
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richtlijn, een uitstekende basis kunnen 
vormen waarop bereidwillige landen hun 
regelgevingskaders op het gebied van 
gegevensbescherming en cyberbeveiliging 
kunnen stoelen met behulp van een 
aanpak op basis van “beveiliging door 
ontwerp”, zodat beste praktijken en 
geleerde lessen op EU-niveau kunnen 
worden gedeeld binnen het kader van de 
VN en binnen de aan deze thema’s 
gewijde VN-agentschappen, alsook op 
verzoek van individuele landen;

Or. en

Amendement 230
Urmas Paet

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter m

Ontwerpaanbeveling Amendement

(m) de samenwerking op het gebied van 
capaciteit binnen het VN-systeem voort te 
zetten en uit te breiden, met het oog op de 
bevordering van doeltreffende 
gemeenschappelijke normen voor nieuwe 
beleidsterreinen, zoals 
gegevensbescherming, zorgvuldigheid, 
artificiële intelligentie en cyberspace, 
waarbij ook in toereikende steun moet 
worden voorzien voor de landen die hun 
regelgevingscapaciteit willen uitbreiden en 
een betere toepassing van de normen 
nastreven;

(m) de samenwerking op het gebied van 
capaciteit binnen het VN-systeem voort te 
zetten en uit te breiden, met het oog op de 
bevordering van doeltreffende 
gemeenschappelijke normen voor nieuwe 
beleidsterreinen, zoals 
gegevensbescherming, zorgvuldigheid, 
artificiële intelligentie en cyberspace, 
waarbij ook in toereikende steun moet 
worden voorzien voor de landen die hun 
regelgevingscapaciteit willen uitbreiden en 
een betere toepassing van de normen 
nastreven; op te roepen tot nauwere 
coördinatie op het gebied van 
cyberbeveiliging voor wat betreft regels, 
normen, gemeenschappelijke standpunten 
en handhavingsmaatregelen in 
cyberspace;

Or. en

Amendement 231
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Emmanouil Fragkos, Karol Karski

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter m

Ontwerpaanbeveling Amendement

(m) de samenwerking op het gebied van 
capaciteit binnen het VN-systeem voort te 
zetten en uit te breiden, met het oog op de 
bevordering van doeltreffende 
gemeenschappelijke normen voor nieuwe 
beleidsterreinen, zoals 
gegevensbescherming, zorgvuldigheid, 
artificiële intelligentie en cyberspace, 
waarbij ook in toereikende steun moet 
worden voorzien voor de landen die hun 
regelgevingscapaciteit willen uitbreiden en 
een betere toepassing van de normen 
nastreven;

(m) de samenwerking op het gebied van 
capaciteit binnen het VN-systeem voort te 
zetten en uit te breiden, met het oog op de 
bevordering van doeltreffende 
gemeenschappelijke normen voor nieuwe 
beleidsterreinen, zoals zorgvuldigheid, 
gegevensbescherming, artificiële 
intelligentie en cyberspace, waarbij ook in 
toereikende steun moet worden voorzien 
voor de landen die hun 
regelgevingscapaciteit willen uitbreiden en 
een betere toepassing van de normen 
nastreven, alsook na te denken over de 
voordelen van de oprichting van een 
nieuw gespecialiseerd agentschap voor de 
digitale transitie, dat in de eerste plaats 
zou zijn gericht op de aanpak van 
internetbeveiliging en de coördinatie van 
de standpunten van de lidstaten ten 
opzichte van de steeds groter wordende 
digitale sector;

Or. en

Amendement 232
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter m

Ontwerpaanbeveling Amendement

(m) de samenwerking op het gebied van 
capaciteit binnen het VN-systeem voort te 
zetten en uit te breiden, met het oog op de 
bevordering van doeltreffende 
gemeenschappelijke normen voor nieuwe 
beleidsterreinen, zoals 
gegevensbescherming, zorgvuldigheid, 
artificiële intelligentie en cyberspace, 

(m) de samenwerking op het gebied van 
capaciteit binnen het VN-systeem voort te 
zetten en uit te breiden, met het oog op de 
bevordering van doeltreffende 
gemeenschappelijke normen voor nieuwe 
beleidsterreinen, zoals 
gegevensbescherming, zorgvuldigheid, 
artificiële intelligentie, 
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waarbij ook in toereikende steun moet 
worden voorzien voor de landen die hun 
regelgevingscapaciteit willen uitbreiden en 
een betere toepassing van de normen 
nastreven;

terrorismebestrijding, het voorkomen van 
extremisme, non-proliferatie en 
cyberspace, waarbij ook in toereikende 
steun moet worden voorzien voor de 
landen die hun regelgevingscapaciteit 
willen uitbreiden en een betere toepassing 
van de normen nastreven;

Or. en

Amendement 233
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter m

Ontwerpaanbeveling Amendement

(m) de samenwerking op het gebied van 
capaciteit binnen het VN-systeem voort te 
zetten en uit te breiden, met het oog op de 
bevordering van doeltreffende 
gemeenschappelijke normen voor nieuwe 
beleidsterreinen, zoals 
gegevensbescherming, zorgvuldigheid, 
artificiële intelligentie en cyberspace, 
waarbij ook in toereikende steun moet 
worden voorzien voor de landen die hun 
regelgevingscapaciteit willen uitbreiden en 
een betere toepassing van de normen 
nastreven;

(m) de samenwerking op het gebied van 
capaciteit binnen het VN-systeem voort te 
zetten en uit te breiden, met het oog op de 
bevordering van doeltreffende 
gemeenschappelijke normen voor nieuwe 
beleidsterreinen, zoals 
gegevensbescherming, zorgvuldigheid, de 
bestrijding van straffeloosheid, artificiële 
intelligentie en cyberspace, waarbij ook in 
toereikende steun moet worden voorzien 
voor de landen die hun 
regelgevingscapaciteit willen uitbreiden en 
een betere toepassing van de normen 
nastreven;

Or. en

Amendement 234
David McAllister

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter m

Ontwerpaanbeveling Amendement

(m) de samenwerking op het gebied van (m) de samenwerking op het gebied van 
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capaciteit binnen het VN-systeem voort te 
zetten en uit te breiden, met het oog op de 
bevordering van doeltreffende 
gemeenschappelijke normen voor nieuwe 
beleidsterreinen, zoals 
gegevensbescherming, zorgvuldigheid, 
artificiële intelligentie en cyberspace, 
waarbij ook in toereikende steun moet 
worden voorzien voor de landen die hun 
regelgevingscapaciteit willen uitbreiden en 
een betere toepassing van de normen 
nastreven;

capaciteit binnen het VN-systeem voort te 
zetten en uit te breiden, met het oog op de 
bevordering van doeltreffende 
gemeenschappelijke normen voor nieuwe 
beleidsterreinen, zoals desaggregatie van 
gegevens en gegevensbescherming, 
zorgvuldigheid, artificiële intelligentie en 
cyberspace, waarbij ook in toereikende 
steun moet worden voorzien voor de 
landen die hun regelgevingscapaciteit 
willen uitbreiden en een betere toepassing 
van de normen nastreven;

Or. en

Amendement 235
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter m

Ontwerpaanbeveling Amendement

(m) de samenwerking op het gebied van 
capaciteit binnen het VN-systeem voort te 
zetten en uit te breiden, met het oog op de 
bevordering van doeltreffende 
gemeenschappelijke normen voor nieuwe 
beleidsterreinen, zoals 
gegevensbescherming, zorgvuldigheid, 
artificiële intelligentie en cyberspace, 
waarbij ook in toereikende steun moet 
worden voorzien voor de landen die hun 
regelgevingscapaciteit willen uitbreiden en 
een betere toepassing van de normen 
nastreven;

(m) de samenwerking op het gebied van 
capaciteit binnen het VN-systeem voort te 
zetten en uit te breiden, met het oog op de 
bevordering van doeltreffende en ethische 
gemeenschappelijke normen voor nieuwe 
beleidsterreinen, zoals 
gegevensbescherming, zorgvuldigheid, 
artificiële intelligentie en cyberspace, 
waarbij ook in toereikende steun moet 
worden voorzien voor de landen die hun 
regelgevingscapaciteit willen uitbreiden en 
een betere toepassing van de normen 
nastreven;

Or. en

Amendement 236
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter m bis (nieuw)
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Ontwerpaanbeveling Amendement

(m bis) de uitdagingen omtrent het 
voorkomen en bestrijden van illegale 
geldstromen en het versterken van de 
internationale samenwerking en goede 
praktijken op het gebied van de teruggave 
en ontneming van vermogen aan te 
pakken, onder meer met behulp van 
doeltreffendere maatregelen voor de 
uitvoering van bestaande verplichtingen 
uit hoofde van het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen corruptie en het 
Verdrag van de Verenigde Naties tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad en de protocollen daarbij, en 
doeltreffende, inclusieve en duurzame 
maatregelen te nemen ter preventie en 
bestrijding van corruptie in het kader van 
de Agenda 2030;

Or. en

Amendement 237
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter m bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(m bis) aanvullende 
schuldverlichtingsmaatregelen te 
overwegen voor ontwikkelingslanden met 
een grote schuldenlast om wanbetalingen 
te voorkomen en ruimte te creëren voor 
SDG-investeringen, en zo de oproep te 
steunen van de secretaris-generaal van de 
VN met betrekking tot de 
totstandbrenging van een mechanisme 
voor staatsschuldherstructurering als 
onderdeel van de aanpak op langere 
termijn van de COVID-19-crisis en de 
economische gevolgen ervan;

Or. en
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Amendement 238
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos Georgiou, Emmanuel 
Maurel

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter m ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(m ter) initiatieven te nemen en te 
ondersteunen om belastingontduiking, 
witwassen van geld en corruptie te 
bestrijden; steun te geven aan de 
totstandbrenging van een democratisch en 
van voldoende bevoegdheden en middelen 
voorzien intergouvernementeel VN-
orgaan inzake belastingen om te 
waarborgen dat de stem van 
ontwikkelingslanden wordt gehoord bij 
belastingaangelegenheden; zich in te 
zetten voor een sneller verloop van de 
onderhandelingen over een doeltreffende 
gedragscode ter bestrijding van 
internationale belastingontduiking met 
behulp van het gebruik van 
overeenkomsten inzake de uitwisseling 
van informatie over belasting (TIEA’s);

Or. en

Amendement 239
Arnaud Danjean

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter n

Ontwerpaanbeveling Amendement

(n) migratie en gedwongen 
ontheemding aan te pakken, en samen te 
werken bij de uitvoering van zowel het 
mondiaal pact inzake migratie als het 
mondiaal pact inzake vluchtelingen; de 
werkzaamheden van relevante 
organisaties zoals het Bureau van de 

Schrappen
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Hoge Commissaris van de Verenigde 
Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) 
en de Organisatie van de Verenigde 
Naties voor hulpverlening (UNRWA) te 
ondersteunen en te versterken;

Or. fr

Amendement 240
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Harald Vilimsky

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter n

Ontwerpaanbeveling Amendement

(n) migratie en gedwongen 
ontheemding aan te pakken, en samen te 
werken bij de uitvoering van zowel het 
mondiaal pact inzake migratie als het 
mondiaal pact inzake vluchtelingen; de 
werkzaamheden van relevante 
organisaties zoals het Bureau van de 
Hoge Commissaris van de Verenigde 
Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) 
en de Organisatie van de Verenigde 
Naties voor hulpverlening (UNRWA) te 
ondersteunen en te versterken;

Schrappen

Or. it

Amendement 241
Željana Zovko

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter n

Ontwerpaanbeveling Amendement

(n) migratie en gedwongen 
ontheemding aan te pakken, en samen te 
werken bij de uitvoering van zowel het 
mondiaal pact inzake migratie als het 
mondiaal pact inzake vluchtelingen; de 
werkzaamheden van relevante organisaties 

(n) migratie en gedwongen 
ontheemding aan te pakken, en samen te 
werken bij de uitvoering van zowel het 
mondiaal pact inzake migratie als het 
mondiaal pact inzake vluchtelingen; de 
werkzaamheden van relevante organisaties 
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zoals het Bureau van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR) en de Organisatie 
van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening (UNRWA) te ondersteunen 
en te versterken;

zoals het Bureau van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR) en de Organisatie 
van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening (UNRWA) te ondersteunen 
en te versterken; herinnert eraan dat de 
ontwikkeling, de veiligheid en de 
stabiliteit van het Afrikaanse continent, 
met name de Maghreb en de Sahel, 
rechtstreekse gevolgen hebben voor de EU 
en haar buitengrenzen; vraagt dat de EU 
haar samenwerking met de VN en de AU 
ondersteunt en versterkt met het oog op de 
bevordering van ontwikkeling, de aanpak 
van armoede en het opbouwen van 
capaciteit met de lokale partners om 
extremisme, mensenhandel en illegale 
migratie te bestrijden;

Or. en

Amendement 242
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter n

Ontwerpaanbeveling Amendement

(n) migratie en gedwongen 
ontheemding aan te pakken, en samen te 
werken bij de uitvoering van zowel het 
mondiaal pact inzake migratie als het 
mondiaal pact inzake vluchtelingen; de 
werkzaamheden van relevante organisaties 
zoals het Bureau van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR) en de Organisatie 
van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening (UNRWA) te ondersteunen 
en te versterken;

(n) migratie en gedwongen 
ontheemding aan te pakken, en samen te 
werken bij de uitvoering van zowel het 
mondiaal pact inzake migratie als het 
mondiaal pact inzake vluchtelingen; 
herinnert eraan dat mensenrechten 
centraal moeten blijven staan binnen de 
mondiale pacten en dat specifieke 
aandacht moet uitgaan naar migranten in 
een kwetsbare situatie, zoals kinderen, 
minderjarigen en vrouwen; de 
werkzaamheden van relevante organisaties 
zoals het Bureau van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR) en de Organisatie 
van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening (UNRWA) te ondersteunen 
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en te versterken;

Or. en

Amendement 243
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter n

Ontwerpaanbeveling Amendement

(n) migratie en gedwongen 
ontheemding aan te pakken, en samen te 
werken bij de uitvoering van zowel het 
mondiaal pact inzake migratie als het 
mondiaal pact inzake vluchtelingen; de 
werkzaamheden van relevante 
organisaties zoals het Bureau van de 
Hoge Commissaris van de Verenigde 
Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) 
en de Organisatie van de Verenigde 
Naties voor hulpverlening (UNRWA) te 
ondersteunen en te versterken;

(n) het mondiaal pact inzake migratie, 
dat een grote aantasting van de 
soevereiniteit en de veiligheid van staten 
vormt, te verwerpen;

Or. fr

Amendement 244
Lukas Mandl, Miriam Lexmann

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter n

Ontwerpaanbeveling Amendement

(n) migratie en gedwongen 
ontheemding aan te pakken, en samen te 
werken bij de uitvoering van zowel het 
mondiaal pact inzake migratie als het 
mondiaal pact inzake vluchtelingen; de 
werkzaamheden van relevante organisaties 
zoals het Bureau van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR) en de 
Organisatie van de Verenigde Naties voor 

(n) migratie en gedwongen 
ontheemding aan te pakken; de 
werkzaamheden van relevante organisaties 
zoals het Bureau van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR) te ondersteunen 
en te versterken;
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hulpverlening (UNRWA) te ondersteunen 
en te versterken;

Or. en

Amendement 245
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter n

Ontwerpaanbeveling Amendement

(n) migratie en gedwongen 
ontheemding aan te pakken, en samen te 
werken bij de uitvoering van zowel het 
mondiaal pact inzake migratie als het 
mondiaal pact inzake vluchtelingen; de 
werkzaamheden van relevante organisaties 
zoals het Bureau van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR) en de Organisatie 
van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening (UNRWA) te ondersteunen 
en te versterken;

(n) migratie en gedwongen 
ontheemding aan te pakken, en samen te 
werken bij de uitvoering van zowel het 
mondiaal pact inzake migratie als het 
mondiaal pact inzake vluchtelingen; de 
werkzaamheden van relevante organisaties 
zoals het Bureau van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR) en de Organisatie 
van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening (UNRWA) te ondersteunen 
en te versterken; te blijven voortbouwen 
aan onze gedeelde vastbeslotenheid om de 
humanitaire ruimte te beschermen en het 
systeem voor humanitaire respons te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 246
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter n

Ontwerpaanbeveling Amendement

(n) migratie en gedwongen 
ontheemding aan te pakken, en samen te 
werken bij de uitvoering van zowel het 
mondiaal pact inzake migratie als het 

(n) migratie en gedwongen 
ontheemding aan te pakken, en samen te 
werken bij de uitvoering van zowel het 
mondiaal pact inzake migratie als het 
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mondiaal pact inzake vluchtelingen; de 
werkzaamheden van relevante organisaties 
zoals het Bureau van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR) en de Organisatie 
van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening (UNRWA) te ondersteunen 
en te versterken;

mondiaal pact inzake vluchtelingen; de 
werkzaamheden van relevante organisaties 
zoals het Bureau van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR) en de Organisatie 
van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening (UNRWA) te ondersteunen 
en te versterken; te benadrukken dat het 
belangrijk is dat het recht op asiel 
wereldwijd wordt gehandhaafd;

Or. en

Amendement 247
Kinga Gál

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter n

Ontwerpaanbeveling Amendement

(n) migratie en gedwongen 
ontheemding aan te pakken, en samen te 
werken bij de uitvoering van zowel het 
mondiaal pact inzake migratie als het 
mondiaal pact inzake vluchtelingen; de 
werkzaamheden van relevante organisaties 
zoals het Bureau van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR) en de Organisatie 
van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening (UNRWA) te ondersteunen 
en te versterken;

(n) de onderliggende oorzaken van 
migratie en gedwongen ontheemding aan te 
pakken; de werkzaamheden van relevante 
organisaties zoals het Bureau van de Hoge 
Commissaris van de Verenigde Naties voor 
de Vluchtelingen (UNHCR) en de 
Organisatie van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening (UNRWA) te ondersteunen 
en te versterken;

Or. en

Amendement 248
David Lega

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter n

Ontwerpaanbeveling Amendement

(n) migratie en gedwongen (n) migratie en gedwongen 
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ontheemding aan te pakken, en samen te 
werken bij de uitvoering van zowel het 
mondiaal pact inzake migratie als het 
mondiaal pact inzake vluchtelingen; de 
werkzaamheden van relevante organisaties 
zoals het Bureau van de Hoge 
Commissaris van de Verenigde Naties 
voor de Vluchtelingen (UNHCR) en de 
Organisatie van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening (UNRWA) te ondersteunen 
en te versterken;

ontheemding aan te pakken, en samen te 
werken bij de uitvoering van zowel het 
mondiaal pact inzake migratie als het 
mondiaal pact inzake vluchtelingen; de 
werkzaamheden van relevante organisaties 
te ondersteunen en te versterken;

Or. en

Amendement 249
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter n

Ontwerpaanbeveling Amendement

(n) migratie en gedwongen 
ontheemding aan te pakken, en samen te 
werken bij de uitvoering van zowel het 
mondiaal pact inzake migratie als het 
mondiaal pact inzake vluchtelingen; de 
werkzaamheden van relevante organisaties 
zoals het Bureau van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR) en de Organisatie 
van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening (UNRWA) te ondersteunen 
en te versterken;

(n) migratie en gedwongen 
ontheemding aan te pakken, en samen te 
werken bij de uitvoering van zowel het 
mondiaal pact inzake migratie als het 
mondiaal pact inzake vluchtelingen; de 
werkzaamheden van relevante organisaties 
zoals het Bureau van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR) en de Organisatie 
van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening (UNRWA) te ondersteunen 
en te versterken, onder meer met 
financiële steun;

Or. en

Amendement 250
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter n bis (nieuw)



PE660.365v02-00 154/164 AM\1219327NL.docx

NL

Ontwerpaanbeveling Amendement

(n bis) zijn grote bezorgdheid uit te 
drukken over pogingen om de Organisatie 
van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening (UNRWA) in diskrediet te 
brengen, ondanks haar bewezen 
operationele capaciteit, haar prestaties op 
het gebied van het verlenen van 
humanitaire en ontwikkelingshulp, en de 
consistente tenuitvoerlegging van haar 
mandaat overeenkomstig de relevante 
resoluties en haar regelgevingskader, zelfs 
in de moeilijkste omstandigheden; 
opnieuw te bevestigen dat UNRWA een 
sleutelrol speelt in het verlenen van 
humanitaire en ontwikkelingshulp aan 
Palestijnse vluchtelingen en bij de 
lidstaten van de VN te pleiten voor het 
behoud en de verhoging van de bijdragen 
voor UNRWA;

Or. en

Amendement 251
Assita Kanko

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter n bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(n bis) te blijven ijveren voor de vrijheid 
van godsdienst en overtuiging; aan te 
dringen op meer inspanningen voor de 
bescherming van de rechten van 
religieuze en andere minderheden; aan te 
dringen op een betere bescherming van 
religieuze minderheden tegen vervolging 
en geweld; op te roepen tot de intrekking 
van wetten waarin godslastering of 
geloofsafval strafbaar wordt gesteld en die 
als voorwendsel dienen voor de vervolging 
van religieuze minderheden en niet-
gelovigen; steun te verlenen aan de 
werkzaamheden van de speciale 
rapporteur voor de vrijheid van godsdienst 
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en levensovertuiging;

Or. en

Amendement 252
Salima Yenbou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter o

Ontwerpaanbeveling Amendement

(o) de geïntegreerde steun voor 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen verder te versterken, 
in lijn met de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking, met bijzondere 
aandacht voor de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen en meisjes, en met 
ondersteuning voor de zinvolle en actieve 
deelname van vrouwen aan alle aspecten 
van het openbare leven;

(o) de geïntegreerde steun voor 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen verder te versterken, 
in lijn met de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking en met de in 
Resolutie 1325 (2000) van de VN-
Veiligheidsraad voorgestelde agenda 
inzake vrouwen, vrede en veiligheid, met 
bijzondere aandacht voor de uitbanning 
van geweld tegen vrouwen en meisjes, en 
met ondersteuning voor de zinvolle en 
actieve deelname van vrouwen aan alle 
aspecten van het openbare leven, met 
specifieke nadruk op leidinggevende 
functies op zowel nationaal als EU-
niveau; via de VN internationale 
inspanningen te ondersteunen en te 
versterken die erop gericht zijn 
genderanalyses te garanderen en aan de 
genderproblematiek en de mensenrechten 
een plaats toe te kennen in alle activiteiten 
van de VN; op te roepen tot de uitbanning 
van alle vormen van geweld en 
discriminatie tegen vrouwen en meisjes, 
door ook rekening te houden met 
discriminatie op basis van 
genderidentiteit;

Or. en

Amendement 253
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács
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Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter o

Ontwerpaanbeveling Amendement

(o) de geïntegreerde steun voor 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen verder te versterken, 
in lijn met de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking, met bijzondere 
aandacht voor de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen en meisjes, en met 
ondersteuning voor de zinvolle en actieve 
deelname van vrouwen aan alle aspecten 
van het openbare leven;

(o) de geïntegreerde steun voor 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen verder te versterken, 
in lijn met de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking, en alle lidstaten 
te verzoeken werk te blijven maken van de 
ondersteuning en uitvoering van de acht 
resoluties van de VN-Veiligheidsraad over 
de agenda inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid, die richting geven aan 
werkzaamheden en maatregelen om 
gendergelijkheid te bevorderen en de 
participatie, bescherming en rechten van 
vrouwen te versterken doorheen de 
conflictcyclus, van conflictpreventie tot de 
wederopbouw na een conflict; hierbij 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
uitbanning van geweld tegen vrouwen en 
meisjes, en met ondersteuning voor de 
zinvolle en actieve deelname van vrouwen 
aan alle aspecten van het openbare leven;

Or. en

Amendement 254
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter o

Ontwerpaanbeveling Amendement

(o) de geïntegreerde steun voor 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen verder te versterken, 
in lijn met de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking, met bijzondere 
aandacht voor de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen en meisjes, en met 
ondersteuning voor de zinvolle en actieve 
deelname van vrouwen aan alle aspecten 

(o) de geïntegreerde steun voor 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen verder te versterken, 
in lijn met de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking, met bijzondere 
aandacht voor de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen en meisjes, en met 
ondersteuning voor de zinvolle en actieve 
deelname van vrouwen aan alle aspecten 
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van het openbare leven; van het openbare leven; via de VN 
internationale inspanningen te versterken 
die erop gericht zijn genderanalyses te 
garanderen en aan de 
genderproblematiek en de mensenrechten 
een plaats toe te kennen in alle activiteiten 
van de VN; indicatoren te ontwikkelen en 
monitoringinstrumenten toe te passen om 
de vooruitgang te meten bij de deelname 
van vrouwen aan vredes- en 
veiligheidsactiviteiten, met inbegrip van 
vredeshandhavingsoperaties;

Or. en

Amendement 255
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter o

Ontwerpaanbeveling Amendement

(o) de geïntegreerde steun voor 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen verder te versterken, 
in lijn met de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking, met bijzondere 
aandacht voor de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen en meisjes, en met 
ondersteuning voor de zinvolle en actieve 
deelname van vrouwen aan alle aspecten 
van het openbare leven;

(o) de geïntegreerde steun voor 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen verder te versterken, 
in lijn met de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking, met bijzondere 
aandacht voor de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen en meisjes, en met 
ondersteuning voor de zinvolle en actieve 
deelname van vrouwen aan alle aspecten 
van het openbare leven; herinnert eraan 
dat seksueel geweld, zoals verkrachting, 
wordt gebruikt als een oorlogstactiek en 
een oorlogsmisdaad is, en pleit voor een 
betere bescherming van vrouwen en 
meisjes in conflictsituaties, met name op 
het gebied van seksueel geweld;

Or. en

Amendement 256
Hermann Tertsch
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Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter o

Ontwerpaanbeveling Amendement

(o) de geïntegreerde steun voor 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen verder te versterken, 
in lijn met de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking, met bijzondere 
aandacht voor de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen en meisjes, en met 
ondersteuning voor de zinvolle en actieve 
deelname van vrouwen aan alle aspecten 
van het openbare leven;

(o) de steunmechanismen voor de 
uitbanning van alle vormen van geweld 
verder te versterken;

Or. es

Amendement 257
Željana Zovko

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter o

Ontwerpaanbeveling Amendement

(o) de geïntegreerde steun voor 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen verder te versterken, 
in lijn met de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking, met bijzondere 
aandacht voor de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen en meisjes, en met 
ondersteuning voor de zinvolle en actieve 
deelname van vrouwen aan alle aspecten 
van het openbare leven;

(o) de geïntegreerde steun voor 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen verder te versterken, 
in lijn met de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking, met bijzondere 
aandacht voor de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen en meisjes, en met 
ondersteuning voor de zinvolle en actieve 
deelname van vrouwen aan alle aspecten 
van het openbare leven; herinnert aan de 
onevenredige en unieke gevolgen die 
conflicten hebben voor vrouwen en 
meisjes, zoals vastgesteld in 
Resolutie 1325 (2000) van de VN-
Veiligheidsraad;

Or. en
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Amendement 258
Andrea Cozzolino

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter o

Ontwerpaanbeveling Amendement

(o) de geïntegreerde steun voor 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen verder te versterken, 
in lijn met de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking, met bijzondere 
aandacht voor de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen en meisjes, en met 
ondersteuning voor de zinvolle en actieve 
deelname van vrouwen aan alle aspecten 
van het openbare leven;

(o) gendergelijkheid op te nemen in 
alle maatregelen die worden genomen 
naar aanleiding van COVID-19 en de 
geïntegreerde steun voor gendergelijkheid 
en de versterking van de positie van 
vrouwen verder te versterken, in lijn met 
de Verklaring en het Actieplatform van 
Peking, met bijzondere aandacht voor de 
uitbanning van geweld tegen vrouwen en 
meisjes, met inbegrip van seksueel en 
gendergerelateerd geweld, schadelijke 
praktijken en huiselijk en familiaal 
geweld, en met ondersteuning voor de 
zinvolle en actieve deelname van vrouwen 
aan alle aspecten van het openbare leven;

Or. en

Amendement 259
Emmanouil Fragkos, Karol Karski

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter o

Ontwerpaanbeveling Amendement

(o) de geïntegreerde steun voor 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen verder te versterken, 
in lijn met de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking, met bijzondere 
aandacht voor de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen en meisjes, en met 
ondersteuning voor de zinvolle en actieve 
deelname van vrouwen aan alle aspecten 
van het openbare leven;

(o) de geïntegreerde steun voor 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen verder te versterken, 
in lijn met de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking, met bijzondere 
aandacht voor de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen en meisjes in de landen 
waar dit het meest problematisch is, en 
met ondersteuning voor de zinvolle en 
actieve deelname van vrouwen aan alle 
aspecten van het openbare leven;

Or. en
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Amendement 260
David McAllister

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter o

Ontwerpaanbeveling Amendement

(o) de geïntegreerde steun voor 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen verder te versterken, 
in lijn met de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking, met bijzondere 
aandacht voor de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen en meisjes, en met 
ondersteuning voor de zinvolle en actieve 
deelname van vrouwen aan alle aspecten 
van het openbare leven;

(o) de geïntegreerde steun voor 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen verder te versterken, 
in lijn met de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking, met bijzondere 
aandacht voor de gelijke deelname van 
vrouwen aan alle aspecten van het 
openbare leven en de besluitvorming, voor 
de bevordering van de rechten van 
vrouwen en voor de uitbanning van 
geweld tegen vrouwen en meisjes;

Or. en

Amendement 261
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter o

Ontwerpaanbeveling Amendement

(o) de geïntegreerde steun voor 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen verder te versterken, 
in lijn met de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking, met bijzondere 
aandacht voor de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen en meisjes, en met 
ondersteuning voor de zinvolle en actieve 
deelname van vrouwen aan alle aspecten 
van het openbare leven;

(o) de geïntegreerde steun voor 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen en 
de versterking van de positie van vrouwen 
verder te versterken, met bijzondere 
aandacht voor de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen en meisjes, en met 
ondersteuning voor de zinvolle en actieve 
deelname van vrouwen aan alle aspecten 
van het openbare leven;

Or. en
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Amendement 262
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter o bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(o bis) vastberaden op te treden om het 
verzet tegen gendergelijkheid en 
maatregelen die de rechten, autonomie en 
emancipatie van vrouwen op alle gebieden 
ondermijnen, eenduidig aan de kaak te 
stellen; robuuste steun toe te zeggen aan 
UN Women, dat de voornaamste partij in 
het VN-systeem voor het bevorderen van 
vrouwenrechten is, waarin alle relevante 
betrokken partijen samenkomen, met het 
oog op het bewerkstelligen van een 
beleidsverandering en het coördineren 
van acties; een beroep te doen op alle 
lidstaten van de VN, alsook de lidstaten 
van de EU, om UN Women voldoende 
financiële middelen ter beschikking te 
stellen;

Or. en

Amendement 263
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter o bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(o bis) een ambitieuze en constructieve 
rol te spelen binnen het mechanisme voor 
de evaluatie van de tenuitvoerlegging van 
het Verdrag van de Verenigde Naties 
tegen grensoverschrijdende 
georganiseerde misdaad en het 
bijbehorende Protocol inzake de 
voorkoming, bestrijding en bestraffing 
van mensenhandel, met het oog op de 
verdere versterking van de internationale 
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inspanningen om mensenhandel te 
bestrijden, met inachtneming van de 
perspectieven van vrouwen, kinderen en 
migranten, die een groter risico op 
uitbuiting lopen;

Or. en

Amendement 264
Assita Kanko

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter o bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(o bis) een op de mensenrechten 
gebaseerde benadering van invaliditeit te 
steunen in risicosituaties, overeenkomstig 
het Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap van de 
Verenigde Naties;

Or. en

Amendement 265
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter p

Ontwerpaanbeveling Amendement

(p) nauw overleg te plegen met het 
Parlement over het uitvoeringsproces van 
de conclusies van de Raad, en het 
Parlement te betrekken bij alle 
beleidsdomeinen waarin parlementaire 
diplomatie waardevolle synergieën kan 
opleveren, voor een grotere capaciteit kan 
zorgen om het beleid uit te dragen, en de 
positieve invloed en leiderschap van de EU 
als geheel kan versterken;

(p) nauw overleg te plegen met het 
Parlement over het uitvoeringsproces van 
de conclusies van de Raad, en het 
Parlement te betrekken bij alle 
beleidsdomeinen waarin parlementaire 
diplomatie waardevolle synergieën kan 
opleveren, voor een grotere capaciteit kan 
zorgen om het beleid uit te dragen, en de 
positieve invloed en leiderschap van de EU 
als geheel kan versterken; pleit in dit 
verband voor de oprichting van een 
Parlementaire Vergadering van de 
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Verenigde Naties binnen de VN als een 
belangrijk forum om het mondiale 
bestuur te versterken en vooruitgang te 
boeken op het gebied van relevante 
hervormingen van de VN;

Or. en

Amendement 266
Hermann Tertsch

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter p

Ontwerpaanbeveling Amendement

(p) nauw overleg te plegen met het 
Parlement over het uitvoeringsproces van 
de conclusies van de Raad, en het 
Parlement te betrekken bij alle 
beleidsdomeinen waarin parlementaire 
diplomatie waardevolle synergieën kan 
opleveren, voor een grotere capaciteit kan 
zorgen om het beleid uit te dragen, en de 
positieve invloed en leiderschap van de 
EU als geheel kan versterken;

(p) nauw overleg te plegen met het 
Parlement over het uitvoeringsproces van 
de conclusies van de Raad, en het 
Parlement te betrekken bij alle 
beleidsdomeinen waarin parlementaire 
diplomatie waardevolle synergieën kan 
opleveren;

Or. es

Amendement 267
David Lega

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter p bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(p bis) te vragen dat onmiddellijk wordt 
opgetreden om de toenemende 
mensenrechtencrisis in Xinjiang aan te 
pakken, opdat de gemelde etnische en 
religieuze vervolging in de regio op zijn 
minst wordt onderzocht; pleit in dit 
verband voor de totstandbrenging van een 
onafhankelijk VN-
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monitoringmechanisme voor de 
mensenrechten in China, dat een speciale 
rapporteur van de VN zou kunnen 
omvatten, of een groep van deskundigen 
van de Mensenrechtenraad of een 
speciale gezant; schaart zich achter 
verzoeken om een speciale vergadering 
van de VN-Mensenrechtenraad te houden 
over de crisis;

Or. en

Amendement 268
Urmas Paet

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter p ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

(p ter) aan te dringen op een grotere 
multilaterale inzet voor het vinden van 
duurzame politieke oplossingen voor de 
huidige conflicten in de wereld; te blijven 
oproepen tot de volledige eerbiediging van 
de soevereiniteit, internationaal 
overeengekomen grenzen en de 
territoriale integriteit van Georgië, 
Moldavië en Oekraïne, gezien de 
schendingen van het internationaal recht 
in deze gebieden; de diplomatieke 
inspanningen voor een vreedzame en 
duurzame oplossing van deze lopende en 
geblokkeerde conflicten te steunen en 
nieuw leven in te blazen; de 
internationale gemeenschap met klem te 
verzoeken het niet-erkenningsbeleid ten 
aanzien van de illegale annexatie van de 
Krim volledig uit te voeren;

Or. en


