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30.5.2017 B8-0390/1 

Amendement  1 

Charles Goerens 

namens de ALDE-Fractie 

Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Ignazio Corrao 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0390/2017 

Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der 

lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het Europees Parlement en de Commissie 

betreffende de nieuwe Europese consensus over ontwikkeling – Onze wereld, onze 

waardigheid, onze toekomst 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is ingenomen met de duidelijke 

erkenning in de nieuwe consensus dat de 

belangrijkste doelstelling van het 

ontwikkelingsbeleid van de EU, 

overeenkomstig artikel 208 VWEU, de 

terugdringing en, op lange termijn, de 

uitbanning van armoede is; benadrukt 

nogmaals dat dit moet gebeuren in 

volledige overeenstemming met de 

beginselen van doeltreffende 

ontwikkelingssamenwerking: eigen 

verantwoordelijkheid van 

ontwikkelingslanden voor de 

ontwikkelingsprioriteiten, 

resultaatgerichtheid, inclusieve 

partnerschappen en transparantie en 

verantwoordingsplicht; 

3. neemt kennis van de erkenning in 

de nieuwe consensus dat de belangrijkste 

doelstelling van het ontwikkelingsbeleid 

van de EU, overeenkomstig artikel 208 

VWEU, de terugdringing en, op lange 

termijn, de uitbanning van armoede is; is 

bovendien van mening dat de aanpak van 

ongelijkheid, zoals erkend in de 

doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling, ook een doelstelling moet 

zijn; benadrukt nogmaals dat dit moet 

gebeuren in volledige overeenstemming 

met de beginselen van doeltreffende 

ontwikkelingssamenwerking: eigen 

verantwoordelijkheid van 

ontwikkelingslanden voor de 

ontwikkelingsprioriteiten, 

resultaatgerichtheid, inclusieve 

partnerschappen en transparantie en 

verantwoordingsplicht; herinnert aan het 

standpunt van het Parlement over 

financiering voor ontwikkeling en 

verantwoordingsplicht, over migratie en 
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ontwikkeling en over veiligheid en 

ontwikkeling; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0390/2 

Amendement  2 

Charles Goerens 

namens de ALDE-Fractie 

Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Ignazio Corrao 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0390/2017 

Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der 

lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het Europees Parlement en de Commissie 

betreffende de nieuwe Europese consensus over ontwikkeling – Onze wereld, onze 

waardigheid, onze toekomst 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 ter. constateert dat sommige recente 

voorstellen kaderen in 

ontwikkelingsbeleid dat meer dan vroeger 

oog heeft voor migratiebeheer; is van 

oordeel dat ontwikkelingshulp niet 

afhankelijk mag worden gesteld van 

medewerking door de begunstigde landen 

op het gebied van migratie, en verzet zich 

tegen inspanningen die erop gericht zijn 

hulp te koppelen aan grenscontroles, het 

beheer van migratiestromen of 

terugname-overeenkomsten; onderstreept 

het belang van nauwkeurig parlementair 

toezicht op en monitoring van 

overeenkomsten met betrekking tot 

migratiebeheer en het gebruik van 

ontwikkelingsfondsen met betrekking tot 

migratie; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0390/3 

Amendement  3 

Charles Goerens 

namens de ALDE-Fractie 

Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Ignazio Corrao 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0390/2017 

Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der 

lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het Europees Parlement en de Commissie 

betreffende de nieuwe Europese consensus over ontwikkeling – Onze wereld, onze 

waardigheid, onze toekomst 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 quater. onderstreept het belang van 

het nauwgezet volgen van de herziene 

regels inzake officiële ontwikkelingshulp, 

en in het bijzonder die inzake het gebruik 

van ontwikkelingsinstrumenten voor 

veiligheidsbeleid, door te werken met 

heldere doelstellingen ten aanzien van 

armoedebestrijding en de bevordering van 

duurzame ontwikkeling; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0390/4 

Amendement  4 

Charles Goerens 

namens de ALDE-Fractie 

Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Ignazio Corrao 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0390/2017 

Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der 

lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het Europees Parlement en de Commissie 

betreffende de nieuwe Europese consensus over ontwikkeling – Onze wereld, onze 

waardigheid, onze toekomst 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. schaart zich achter de 

gemeenschappelijke verklaring van de 

Raad en de vertegenwoordigers van de 

regeringen der lidstaten, in het kader van 

de Raad bijeen, het Europees Parlement en 

de Commissie betreffende de nieuwe 

Europese consensus over ontwikkeling – 

Onze wereld, onze waardigheid, onze 

toekomst; 

5. schaart zich niet achter de 

gemeenschappelijke verklaring van de 

Raad en de vertegenwoordigers van de 

regeringen der lidstaten, in het kader van 

de Raad bijeen, het Europees Parlement en 

de Commissie betreffende de nieuwe 

Europese consensus over ontwikkeling – 

Onze wereld, onze waardigheid, onze 

toekomst, omdat deze afwijkt van het 

standpunt van het Parlement over deze 

belangrijke aspecten en vanwege het feit 

dat de nieuwe consensus een stap 

achteruit zou betekenen in vergelijking 

met de in 2015 overeengekomen Europese 

consensus over ontwikkeling; 

Or. en 

 

 


