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Amendement   1 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien artikel 78 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU), 

Or. es 

 

Amendement   2 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien Richtlijn 2013/33/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

26 juni 2013 tot vaststelling van normen 

voor de opvang van verzoekers om 

internationale bescherming, 

Or. es 

 

Amendement   3 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de aanbeveling van de 

Commissie tot vaststelling van een 

gemeenschappelijk "terugkeerhandboek" 

voor gebruik door de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten bij het 

uitvoeren van terugkeergerelateerde taken 

Schrappen 
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(C(2015)6250), 

Or. pt 

 

Amendement   4 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de mededeling van de Commissie 

van 27 mei 2015 getiteld "EU-actieplan 

tegen migrantensmokkel (2015 - 2020)" 

(COM(2015)0285), 

Or. es 

 

Amendement   5 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de conclusies van de Raad van 20 

juli 2015 over veilige landen van 

herkomst, van 20 juli 2015 over migratie, 

van 8 oktober 2015 over de toekomst van 

het terugkeerbeleid, van 12 oktober 2015 

over migratie, van 9 november 2015 over 

maatregelen om de vluchtelingen- en 

migratiecrisis te beheersen en van 4 

december 2015 over staatloosheid, 

Schrappen 

Or. pt 

 

Amendement   6 

Claude Rolin 

 

Ontwerpresolutie 
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Visum 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de verklaring van de 

economische en sociale partners van 16 

maart 2016 over de vluchtelingencrisis op 

de tripartiete sociale top, 

Or. fr 

 

Amendement   7 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien het gezamenlijk actieplan EU-

Turkije van 15 oktober 2015, 

Schrappen 

Or. pt 

Amendement   8 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien Richtlijn 2003/86/EG van de 

Raad van 22 september 2003 inzake het 

recht op gezinshereniging, 

Or. es 

 

Amendement   9 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 24 
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Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien het gemeenschappelijk verslag 

over de werkgelegenheid van de 

Commissie en de Raad bij de mededeling 

over de jaarlijkse groeianalyse 2016, 

Schrappen 

Or. es 

 

Amendement   10 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 26 bis (new) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien artikel 33, lid 1, en artikel 33, lid 

2, van het Verdrag tegen foltering en 

andere wrede, onmenselijke of onterende 

behandeling of bestraffing (1984), 

Or. es 

 

Amendement   11 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 26 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de Verklaring over territoriaal 

asiel (goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties in 

haar resolutie 2312 (XXII) van 14 

december 1967), 

Or. es 

 

Amendement   12 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Elena Gentile 
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Ontwerpresolutie 

Visum 32 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de werkzaamheden en de 

verslagen van de Europese Raad voor 

vluchtelingen en ballingen, 

Or. en 

 

Amendement   13 

Jean Lambert 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 35 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de ervaring die is opgedaan via 

het Equal-programma en de geleerde 

lessen, 

Or. en 

 

Amendement   14 

Jean Lambert 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 35 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de gemeenschappelijke 

basisbeginselen voor het beleid inzake de 

integratie van immigranten in de 

Europese Unie van 2004, met name 

beginselen 3, 5 en 7, 

Or. en 

 

Amendement   15 

Jean Lambert 
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Ontwerpresolutie 

Visum 35 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het verslag over integratie van 

migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt 

en externe dimensie van de coördinatie 

van de sociale zekerheid, 

Or. en 

 

Amendement   16 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Elena Gentile 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 38 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het jaarverslag van de Asylum 

Information Database van 2014-2015 

getiteld "Common Asylum System at a 

turning point: Refugees caught in 

Europe's solidarity crisis", 

Or. en 

 

Amendement   17 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 38 bis (new) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het document "International 

Protection Considerations with regard to 

people fleeing the Syrian Arab Republic, 

Update II" van de UNHCR van 22 

oktober 2013, 

Or. es 
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Amendement   18 

Ádám Kósa 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 39 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de schattingen van de 

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), 

volgens dewelke er in de wereld tegen 

2020 30-35 miljoen nieuwe, 

laaggeschoolde jongeren zullen 

verschijnen, 

Or. hu 

 

Amendement   19 

Ádám Kósa 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 40 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de demografische prognoses van 

de Verenigde Naties, volgens dewelke de 

wereldbevolking tegen 2030 met nog een 

miljard zal toenemen, hetgeen de 

Europese Unie nog meer migratiedruk zal 

opleggen, 

Or. hu 

 

Amendement   20 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 40 bis (new) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het verslag van het Europees 
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Parlement dat op 8 maart 2016 werd 

goedgekeurd over de situatie van 

vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers 

in de EU (2015/2325(INI)), 

Or. es 

 

Amendement   21 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 40 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de studie van het 

beleidsdepartement C van het Europees 

Parlement van februari 2016 over 

"Female refugees and asylum seekers: 

the issue of integration", 

Or. es 

 

Amendement   22 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Elena Gentile 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 42 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de conclusies van de Europese 

tripartiete sociale top van 16 maart 2016, 

met name de verklaring van de Europese 

economische en sociale partners over de 

vluchtelingencrisis, 

Or. en 

 

Amendement   23 

Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 
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Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de vluchtelingencrisis 

op de eerste plaats een humanitaire crisis 

is die effecten op lange termijn heeft en 

dus oplossingen op lange termijn nodig 

heeft; 

A. overwegende dat er in het geval van de 

vluchtelingen sprake is van een 

humanitaire noodsituatie die niet alleen 

gevolgen heeft voor de asielzoekers, maar 

tegelijkertijd betrekking heeft op alle 

Europese burgers; merkt op dat dit 

verschijnsel voor de sociale en 

gezondheidsdiensten van de lokale 

gastgemeenschappen en de lidstaten 

financieel onhoudbaar wordt en roept 

daarom op tot eensnelle en definitieve 

oplossing om te voorkomen dat deze 

noodsituatie op lange termijn uitdraait op 

een structureel verschijnsel; 

Or. it 

 

Amendement   24 

Helga Stevens 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de vluchtelingencrisis 

op de eerste plaats een humanitaire crisis is 

die effecten op lange termijn heeft en dus 

oplossingen op lange termijn nodig heeft; 

A. overwegende dat de vluchtelingencrisis 

op de eerste plaats een humanitaire crisis is 

die effecten op lange termijn op de 

arbeidsmarkten en het maatschappelijk 

middenveld in de lidstaten zal hebben; 

Or. en 

 

Amendement   25 

Jean Lambert 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 
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A. overwegende dat de vluchtelingencrisis 

op de eerste plaats een humanitaire crisis is 

die effecten op lange termijn heeft en dus 

oplossingen op lange termijn nodig heeft; 

A. overwegende dat de vluchtelingencrisis 

op de eerste plaats een humanitaire crisis is 

die effecten op lange termijn heeft en dus 

oplossingen op lange termijn nodig heeft 

om sociale cohesie op lokaal niveau te 

kunnen verzekeren, evenals de geslaagde 

integratie van nieuwkomers in onze 

samenleving; 

Or. en 

 

Amendement   26 

Sven Schulze 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de vluchtelingencrisis 

op de eerste plaats een humanitaire crisis is 

die effecten op lange termijn heeft en dus 

oplossingen op lange termijn nodig heeft; 

A. overwegende dat de vluchtelingencrisis 

op de eerste plaats een humanitaire crisis is 

die onder meer werd veroorzaakt door een 

destabilisering van landen in het 

nabuurschap van de EU en die effecten op 

lange termijn heeft en dus oplossingen op 

lange termijn nodig heeft; 

Or. de 

 

Amendement   27 

Ádám Kósa 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de vluchtelingencrisis 

op de eerste plaats een humanitaire crisis is 

die effecten op lange termijn heeft en dus 

oplossingen op lange termijn nodig heeft; 

A. overwegende dat de vluchtelingencrisis 

op de eerste plaats een humanitaire en een 

migratiecrisis is die effecten op lange 

termijn heeft en dus weloverwogen 

oplossingen op lange termijn nodig heeft; 

Or. hu 
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Amendement   28 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de vluchtelingencrisis 

op de eerste plaats een humanitaire crisis is 

die effecten op lange termijn heeft en dus 

oplossingen op lange termijn nodig heeft; 

A. overwegende dat de vluchtelingencrisis 

op de eerste plaats een economische en 

humanitaire crisis is die effecten op lange 

termijn heeft en dus oplossingen op lange 

termijn nodig heeft; 

Or. fr 

 

Amendement   29 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat het Verdrag van 

Genève in het leven is geroepen om de 

Europese vluchtelingen na de Tweede 

Wereldoorlog te beschermen en dat er in 

dit verdrag wordt bepaald wie een 

vluchteling is en een aantal rechten 

worden vastgesteld die vluchtelingen 

hebben, evenals de verplichtingen van 

staten; 

Or. es 

 

Amendement   30 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de oorzaken van 

de vluchtelingencrisis moeten worden 

geanalyseerd om doeltreffend en 

onmiddellijk te kunnen optreden; 

overwegende bovendien dat conflicten de 

belangrijkste oorzaken voor de 

vluchtelingencrisis zijn en dat door het 

oplossen van deze conflicten het aantal 

vluchtelingen drastisch kan worden 

verminderd, omdat ze hierdoor kunnen 

terugkeren naar hun eigen land; 

Or. it 

 

Amendement   31 

Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. is bezorgd over de gevolgen van de 

overeenkomst tussen de EU en Turkije 

over het migratiebeheer, die het 

verschijnsel van ontscheping en aankomst 

in Europa zal verslechteren; 

Or. it 

 

Amendement   32 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A ter. overwegende dat er drie juridische 

constructies bestaan waaronder personen 

genieten van of kunnen genieten van 

internationale bescherming, te weten 

personen die de status hebben van 
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vluchteling, asielzoekers en personen aan 

wie subsidiaire bescherming is verleend; 

overwegende dat het beleid voor sociale 

inclusie en integratie op de arbeidsmarkt 

moet worden afgestemd op hun specifieke 

behoeften; 

Or. es 

 

Amendement   33 

Csaba Molnár 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat het aantal asielzoekers 

en vluchtelingen dat in Europa is 

geregistreerd in 2014 en 2015 ongekend 

hoog is; overwegende dat volgens onder 

meer de voorspellingen van de Commissie 

dit aantal de komende jaren nog 

aanzienlijk zal toenemen3; 

B. overwegende dat het aantal asielzoekers 

en vluchtelingen dat in Europa is 

geregistreerd in 2014 en 2015 ongekend 

hoog is; overwegende dat volgens onder 

meer de voorspellingen van de Commissie 

het aantal vluchtelingen dat in Europa 

aankomt hoog zal blijven3; 

_________________ _________________ 

3 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

3 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

Or. hu 

 

Amendement   34 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat het aantal asielzoekers 

en vluchtelingen dat in Europa is 

geregistreerd in 2014 en 2015 ongekend 

hoog is; overwegende dat volgens onder 

meer de voorspellingen van de Commissie 

B. overwegende dat het aantal asielzoekers 

en vluchtelingen dat in Europa is 

geregistreerd in 2014 en 2015 ongekend 

hoog is; overwegende dat volgens de 

voorspellingen van de Commissie dit 
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dit aantal de komende jaren nog 

aanzienlijk zal toenemen3; 

aantal de komende jaren nog exponentieel 

zal toenemen3; 

_________________ _________________ 

3 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

3 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

Or. it 

 

Amendement   35 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat het aantal asielzoekers 

en vluchtelingen dat in Europa is 

geregistreerd in 2014 en 2015 ongekend 

hoog is; overwegende dat volgens onder 

meer de voorspellingen van de Commissie 

dit aantal de komende jaren nog aanzienlijk 

zal toenemen3; 

B. overwegende dat het aantal 

vluchtelingen, zoals asielzoekers en 

economische migranten, dat in Europa is 

geregistreerd in 2014 en 2015 ongekend 

hoog is; overwegende dat volgens onder 

meer de voorspellingen van de Commissie 

dit aantal de komende jaren nog aanzienlijk 

zal toenemen3; 

_________________ _________________ 

3 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

3 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

Or. de 

 

Amendement   36 

Sven Schulze 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat het aantal asielzoekers 

en vluchtelingen dat in Europa is 

geregistreerd in 2014 en 2015 ongekend 

B. overwegende dat het aantal asielzoekers 

en vluchtelingen dat in Europa is 

geregistreerd in 2014 en 2015 ongekend 
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hoog is; overwegende dat volgens onder 

meer de voorspellingen van de Commissie 

dit aantal de komende jaren nog aanzienlijk 

zal toenemen3; 

hoog is, als gevolg van de moeilijke 

humanitaire situatie in enkele buurlanden 

van de EU, maar ook van de betere 

toegang tot informatie dankzij nieuwe 

technologieën en van een bloeiende 

mensensmokkel; overwegende dat volgens 

onder meer de voorspellingen van de 

Commissie dit aantal de komende jaren 

nog aanzienlijk zal toenemen3; 

_________________ _________________ 

3 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

3 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

Or. de 

 

Amendement   37 

Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat voor 122 miljoen 

burgers in Europa, dat wil zeggen 25 % 

van de bevolking van de Europese Unie, 

armoede of sociale uitsluiting dreigt 

doordat ze met ernstige materiële 

deprivatie kampen of leven in een 

huishouden met een zeer lage 

arbeidsintensiteit; 

Or. it 

 

Amendement   38 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat de integratie van 
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vluchtelingen zowel in de maatschappij 

als op de arbeidsmarkt alleen kan worden 

bereikt als de lidstaten solidair zijn bij het 

onderling verdelen van deze 

vluchtelingen; 

Or. es 

 

Amendement   39 

Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B ter. merkt op dat de opvang van 

vluchtelingen in onze gemeenschappen 

niet onbeperkt en voor onbepaalde tijd 

mag en kan zijn, maar moet worden 

afgestemd op een zorgvuldige beoordeling 

van de middelen van elke lokale 

gastgemeenschap; anders kan dit beleid 

schadelijke gevolgen hebben voor de 

migranten en de burgers die elkaar in een 

neerwaartse tendens beconcurreren tegen 

een achtergrond van onvrede en de 

afwezigheid van diensten; 

Or. it 

 

Amendement   40 

Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de beroepsbevolking 

in de EU in de periode tot 2020 naar 

verwachting met 7,5 miljoen personen zal 

dalen; overwegende dat volgens 

prognoses met betrekking tot de 

ontwikkeling van de behoeften van de 

Schrappen 
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arbeidsmarkt in de EU er op bepaalde 

gebieden in de toekomst tekorten zullen 

ontstaan; 

Or. it 

 

Amendement   41 

Helga Stevens 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de beroepsbevolking 

in de EU in de periode tot 2020 naar 

verwachting met 7,5 miljoen personen zal 

dalen; overwegende dat volgens prognoses 

met betrekking tot de ontwikkeling van de 

behoeften van de arbeidsmarkt in de EU 

er op bepaalde gebieden in de toekomst 

tekorten zullen ontstaan; 

C. overwegende dat de Europese Unie nog 

steeds worstelt om een diepe crisis te 

overwinnen en wordt geconfronteerd met 

heel hoge werkloosheidsniveaus; 

overwegende dat de EU en de lidstaten 

zich moeten blijven engageren voor 

economische groei en werkgelegenheid, 

hetgeen een basisvoorwaarde is voor een 

geslaagde integratie van vluchtelingen;  

Or. en 

 

Amendement   42 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de beroepsbevolking 

in de EU in de periode tot 2020 naar 

verwachting met 7,5 miljoen personen zal 

dalen; overwegende dat volgens prognoses 

met betrekking tot de ontwikkeling van de 

behoeften van de arbeidsmarkt in de EU 

er op bepaalde gebieden in de toekomst 

tekorten zullen ontstaan; 

C. overwegende dat de beroepsbevolking 

in de EU in de periode tot 2020 naar 

verwachting met 7,5 miljoen personen zal 

dalen; 

Or. it 
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Amendement   43 

Ádám Kósa 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de beroepsbevolking 

in de EU in de periode tot 2020 naar 

verwachting met 7,5 miljoen personen zal 

dalen; overwegende dat volgens prognoses 

met betrekking tot de ontwikkeling van de 

behoeften van de arbeidsmarkt in de EU er 

op bepaalde gebieden in de toekomst 

tekorten zullen ontstaan; 

C. overwegende dat de beroepsbevolking 

in de EU in de periode tot 2020 naar 

verwachting met 7,5 miljoen personen zal 

dalen; overwegende dat volgens prognoses 

met betrekking tot de ontwikkeling van de 

behoeften van de arbeidsmarkt in de EU er 

op bepaalde gebieden in de toekomst 

tekorten zullen ontstaan, maar dat de 

snelle verspreiding van automatisering en 

robotica het werk van mensen met een 

baan die middelmatige kwalificaties 

vereist naar verwachting overbodig zal 

maken, en dat het aantal getroffen banen 

wereldwijd kan oplopen tot meer dan 

100 000 000; 

Or. hu 

 

Amendement   44 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de beroepsbevolking 

in de EU in de periode tot 2020 naar 

verwachting met 7,5 miljoen personen zal 

dalen; overwegende dat volgens prognoses 

met betrekking tot de ontwikkeling van de 

behoeften van de arbeidsmarkt in de EU er 

op bepaalde gebieden in de toekomst 

tekorten zullen ontstaan; 

C. overwegende dat de autochtone 

beroepsbevolking in de EU in de periode 

tot 2020 naar verwachting met 7,5 miljoen 

personen zal dalen; overwegende dat 

volgens prognoses met betrekking tot de 

ontwikkeling van de behoeften van de 

arbeidsmarkt in de EU er op bepaalde 

gebieden in de toekomst tekorten zullen 

ontstaan; 

Or. fr 
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Amendement   45 

Tomáš Zdechovský 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de beroepsbevolking 

in de EU in de periode tot 2020 naar 

verwachting met 7,5 miljoen personen zal 

dalen; overwegende dat volgens prognoses 

met betrekking tot de ontwikkeling van de 

behoeften van de arbeidsmarkt in de EU er 

op bepaalde gebieden in de toekomst 

tekorten zullen ontstaan; 

C. overwegende dat de beroepsbevolking 

in de EU in de periode tot 2020 naar 

verwachting met 7,5 miljoen personen 

drastisch zal dalen; overwegende dat 

volgens prognoses met betrekking tot de 

ontwikkeling van de behoeften van de 

arbeidsmarkt in de EU er op bepaalde 

gebieden in de toekomst tekorten zullen 

ontstaan; 

Or. cs 

Amendement   46 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat het actieplan en de 

politieke verklaring, goedgekeurd tijdens 

de top EU-Afrika over migratie in Valletta 

op 11 en 12 november 2015, niet tot 

concrete en krachtige maatregelen 

hebben geleid; 

Or. it 

 

Amendement   47 

Helga Stevens 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat er een duidelijk 

onderscheid bestaat tussen legale en 

economische migratie enerzijds, en 

vluchtelingen en asielzoekers anderzijds, 

en dat beide afzonderlijk moeten worden 

aangepakt; overwegende dat asiel de 

structurele tekortkomingen van de 

binnenlandse economie niet kan 

oplossen; 

Or. en 

 

Amendement   48 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat arbeidsintegratie 

een springplank is naar sociale inclusie; 

Or. fr 

 

Amendement   49 

Iratxe García Pérez 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Mary Honeyball 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat gedwongen 

verplaatsingen, conflicten, schendingen 

van de mensenrechten en oorlogen een 

aanzienlijke impact kunnen hebben op de 

lichamelijke en geestelijke gezondheid 

van de mensen die erdoor worden 

getroffen; overwegende dat vrouwelijke 

vluchtelingen en asielzoekers bovendien 
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veel gendergerelateerd geweld ervaren; 

Or. en 

 

Amendement   50 

Helga Stevens 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C ter. overwegende dat meer flexibiliteit 

op de arbeidsmarkt zou kunnen bijdragen 

aan de integratie van vluchtelingen;  

Or. en 

 

Amendement   51 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C ter. overwegende dat de 

vluchtelingencrisis uitsluitend kan 

worden opgelost door de gezamenlijke 

inzet van alle lidstaten; 

Or. it 

 

Amendement   52 

Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

D. overwegende dat sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 
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arbeidsmarkt een dynamisch 

tweerichtingsproces is dat zowel een 

uitdaging als een kans vormt en 

inspanningen vergt van lokale 

autoriteiten, gastgemeenschappen en de 

vluchtelingen zelf, en de betrokkenheid en 

steun van sociale partners 

(vertegenwoordigers van werkgevers- en 

werknemersorganisaties), het 

maatschappelijk middenveld en 

vrijwilligersorganisaties; 

arbeidsmarkt een polyseem en 

multidimensionaal probleem is waarvoor 
de inzet van substantiële openbare 

middelen vereist is en de bereidheid van 
vluchtelingen wordt verondersteld om op 

positieve wijze te integreren door zich aan 

te passen aan de cultuur en de wetten van 

de gastlanden en deze te accepteren; 

Or. it 

 

Amendement   53 

Joëlle Mélin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt een dynamisch 

tweerichtingsproces is dat zowel een 

uitdaging als een kans vormt en 

inspanningen vergt van lokale 

autoriteiten, gastgemeenschappen en de 

vluchtelingen zelf, en de betrokkenheid en 

steun van sociale partners 

(vertegenwoordigers van werkgevers- en 

werknemersorganisaties), het 

maatschappelijk middenveld en 

vrijwilligersorganisaties; 

D. overwegende dat sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt alleen mogelijk is als er op 

korte termijn geen enkele hoop op 

terugkeer naar hun eigen land bestaat; 

Or. fr 

 

Amendement   54 

Helga Stevens 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 
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Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt een dynamisch 

tweerichtingsproces is dat zowel een 

uitdaging als een kans vormt en 

inspanningen vergt van lokale autoriteiten, 

gastgemeenschappen en de vluchtelingen 

zelf, en de betrokkenheid en steun van 

sociale partners (vertegenwoordigers van 

werkgevers- en werknemersorganisaties), 

het maatschappelijk middenveld en 

vrijwilligersorganisaties; 

D. overwegende dat sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt een dynamisch 

tweerichtingsproces is dat een uitdaging 

vormt en inspanningen vergt van zowel de 

vluchtelingen zelf als van de lidstaten, de 

lokale en waar van toepassing de 

regionale autoriteiten en 

gastgemeenschappen; 

Or. en 

 

Amendement   55 

Csaba Molnár 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt een dynamisch 

tweerichtingsproces is dat zowel een 

uitdaging als een kans vormt en 
inspanningen vergt van lokale autoriteiten, 

gastgemeenschappen en de vluchtelingen 

zelf, en de betrokkenheid en steun van 

sociale partners (vertegenwoordigers van 

werkgevers- en werknemersorganisaties), 

het maatschappelijk middenveld en 

vrijwilligersorganisaties; 

D. overwegende dat sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt een dynamisch 

tweerichtingsproces is waarin de 

meerderheidssamenleving en de 

vluchtelingen gedeeld, maar 

asymmetrisch verantwoordelijk zijn voor 

integratie; overwegende dat inclusie van 

vluchtelingen inspanningen vergt van 

lokale autoriteiten, gastgemeenschappen en 

de vluchtelingen zelf, en de betrokkenheid 

en steun van sociale partners 

(vertegenwoordigers van werkgevers- en 

werknemersorganisaties), het 

maatschappelijk middenveld en 

vrijwilligersorganisaties; overwegende dat 

het belangrijk is om de 

verantwoordelijkheid van de autoriteiten 

van de lidstaten voor het maatschappelijk 

beeld van vluchtelingen te benadrukken; 

Or. hu 
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Amendement   56 

Ádám Kósa 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt een dynamisch 

tweerichtingsproces is dat zowel een 

uitdaging als een kans vormt en 

inspanningen vergt van lokale autoriteiten, 

gastgemeenschappen en de vluchtelingen 

zelf, en de betrokkenheid en steun van 

sociale partners (vertegenwoordigers van 

werkgevers- en werknemersorganisaties), 

het maatschappelijk middenveld en 

vrijwilligersorganisaties; 

D. overwegende dat sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt een dynamisch 

tweerichtingsproces is, alsook een 

tweedimensionaal proces (met rechten en 

plichten), dat zowel een uitdaging als een 

kans vormt en inspanningen vergt van 

lokale autoriteiten, gastgemeenschappen en 

de vluchtelingen zelf, en de betrokkenheid 

en steun van sociale partners 

(vertegenwoordigers van werkgevers- en 

werknemersorganisaties), het 

maatschappelijk middenveld en 

vrijwilligersorganisaties; 

Or. hu 

 

Amendement   57 

Jeroen Lenaers 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt een dynamisch 

tweerichtingsproces is dat zowel een 

uitdaging als een kans vormt en 

inspanningen vergt van lokale autoriteiten, 

gastgemeenschappen en de vluchtelingen 

zelf, en de betrokkenheid en steun van 

sociale partners (vertegenwoordigers van 

werkgevers- en werknemersorganisaties), 

het maatschappelijk middenveld en 

vrijwilligersorganisaties; 

D. overwegende dat sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt een dynamisch 

tweerichtingsproces is dat zowel een 

uitdaging als een kans vormt en 

inspanningen vergt van lokale autoriteiten, 

gastgemeenschappen en de vluchtelingen 

zelf, en de betrokkenheid en steun van 

sociale partners (vertegenwoordigers van 

werkgevers- en werknemersorganisaties), 

het maatschappelijk middenveld en 

vrijwilligersorganisaties; overwegende dat 
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vluchtelingen, net als EU-burgers, zowel 

rechten als plichten hebben in de 

gastlidstaten; 

Or. en 

 

Amendement   58 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt een dynamisch 

tweerichtingsproces is dat zowel een 

uitdaging als een kans vormt en 

inspanningen vergt van lokale autoriteiten, 

gastgemeenschappen en de vluchtelingen 

zelf, en de betrokkenheid en steun van 

sociale partners (vertegenwoordigers van 

werkgevers- en werknemersorganisaties), 

het maatschappelijk middenveld en 

vrijwilligersorganisaties; 

D. overwegende dat sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen in de 

gastgemeenschappen en, met name, op de 

arbeidsmarkt een dynamisch 

tweerichtingsproces is dat zowel een 

uitdaging als een kans vormt en 

inspanningen vergt van lokale autoriteiten, 

gastgemeenschappen en de vluchtelingen 

zelf, en de betrokkenheid en steun van 

sociale partners (vertegenwoordigers van 

werkgevers- en werknemersorganisaties), 

het maatschappelijk middenveld en 

vrijwilligersorganisaties; 

Or. es 

 

Amendement   59 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Elena Gentile 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt een dynamisch 

tweerichtingsproces is dat zowel een 

uitdaging als een kans vormt en 

inspanningen vergt van lokale autoriteiten, 

gastgemeenschappen en de vluchtelingen 

D. overwegende dat sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt een dynamisch 

tweerichtingsproces is dat zowel een 

uitdaging als een kans vormt en 

gecoördineerde inspanningen vergt van 

lokale autoriteiten, gastgemeenschappen en 
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zelf, en de betrokkenheid en steun van 

sociale partners (vertegenwoordigers van 

werkgevers- en werknemersorganisaties), 

het maatschappelijk middenveld en 

vrijwilligersorganisaties; 

de vluchtelingen zelf, en de betrokkenheid 

en steun van sociale partners 

(vertegenwoordigers van werkgevers- en 

werknemersorganisaties), het 

maatschappelijk middenveld en 

vrijwilligersorganisaties; 

Or. en 

 

Amendement   60 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena 

Gentile 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat een geslaagde 

integratie niet alleen inclusie op de 

arbeidsmarkt vereist, maar ook toegang 

tot passende taalopleidingen bij aankomst, 

passende huisvesting, onderwijs en 

opleiding, sociale bescherming en 

gezondheidszorg, met inbegrip van 

geestelijke gezondheidszorg; 

Or. en 

 

Amendement   61 

Georgi Pirinski 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat de integratie van 

vluchtelingen op de arbeidsmarkt des te 

uitdagender is vanwege het feit dat er 

momenteel bijna 22 miljoen werklozen 

zijn in de EU, dat jeugdwerkloosheid 

alarmerend hoog blijft en dat langdurige 

werkloosheid stijgt, en dat het op elkaar 

afstemmen van vraag en aanbod op de 
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arbeidsmarkt een aanhoudende uitdaging 

vormt; 

Or. en 

 

Amendement   62 

Helga Stevens 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat er niet zoiets 

bestaat als "de" vluchteling; overwegende 

dat elke vluchteling een individu is met 

zijn of haar persoonlijke achtergrond, 

kwalificaties en behoeften; 

Or. en 

 

Amendement   63 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat vluchtelingen 

personen zijn met elk hun eigen 

capaciteiten, opleiding, kennis, 

werkervaring en levenservaring die 

erkenning verdienen; overwegende dat ze 

economische activiteiten kunnen 

uitoefenen en genereren die positieve 

effecten hebben op de 

gastgemeenschappen; 

Or. es 

 

Amendement   64 

Georgi Pirinski 
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Ontwerpresolutie 

Overweging D ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D ter. overwegende dat bovendien 24,4 % 

van de totale bevolking van de EU het 

risico loopt op armoede en sociale 

uitsluiting en dat bijna 10 % met ernstige 

materiële deprivatie wordt 

geconfronteerd; 

Or. en 

 

Amendement   65 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Jutta Steinruck, Javi López, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Elena Gentile 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D ter. overwegende dat de toestand van de 

arbeidsmarkt in gastlanden een 

doorslaggevende factor is voor een 

succesvolle en duurzame integratie van 

vluchtelingen; overwegende dat de 

werkloosheid in de EU, met name de 

jeugdwerkloosheid, nog steeds 

alarmerend hoog is; 

Or. en 

 

Amendement   66 

Helga Stevens 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D ter. overwegende dat onderdanen van 

derde landen veel problemen ondervinden 
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met de erkenning van hun vaardigheden 

en kwalificaties; overwegende dat de 

erkenning van kwalificaties uit een derde 

land hand in hand gaat met het screenen 

van vaardigheden; 

Or. en 

 

Amendement   67 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D ter. overwegende dat vrouwen en 

kinderen, of het nu vluchtelingen of 

asielzoekers zijn, specifieke behoeften 

hebben wat betreft bescherming; 

benadrukt dat het nodig is om 

gendermainstreaming en de bescherming 

van kinderen op te nemen in al het beleid 

op het gebied van sociale inclusie en 

integratie op de arbeidsmarkt; 

Or. es 

 

Amendement   68 

Brando Benifei, Jutta Steinruck, Georgi Pirinski, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Javi 

López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D quater. overwegende dat vluchtelingen 

en asielzoekers effectieve toegang tot de 

arbeidsmarkt verlenen belangrijk is om 

hun menselijke waardigheid en 

zelfwaarde te herstellen en dat dit ook 

rendabel is, en een verantwoorde 

benadering voor de overheidsfinanciën 
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omdat het de uitgaven van de lidstaten en 

de lokale autoriteiten vermindert doordat 

ze belastingen betalen; 

Or. en 

 

Amendement   69 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D quater. overwegende dat in artikel 33, 

lid 1, van het Verdrag betreffende de 

status van vluchtelingen van de Verenigde 

Naties van 1951 het volgende wordt 

bepaald dat "[g]een der Verdragsluitende 

Staten […], op welke wijze ook, een 

vluchteling [zal] uitzetten of terugleiden 

naar de grenzen van een grondgebied 

waar zijn leven of vrijheid bedreigd zou 

worden op grond van zijn ras, godsdienst, 

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde 

sociale groep of zijn politieke 

overtuiging"; 

Or. es 

 

Amendement   70 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D quinquies. overwegende dat in artikel 3, 

lid 1, en artikel 3, lid 2, van het Verdrag 

tegen foltering en andere wrede, 

onmenselijke of onterende behandeling of 

bestraffing (1984) wordt bepaald dat 

"[g]een enkele Staat die partij is bij dit 

Verdrag, […] een persoon [mag] uitzetten 
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of terugzenden ("refouler") naar of 

uitleveren aan een andere Staat wanneer 

er gegronde redenen zijn om aan te 

nemen dat hij daar gevaar zou lopen te 

worden onderworpen aan foltering"; en 

dat "[...] de bevoegde autoriteiten 

rekening [dienen] te houden met alle van 

belang zijnde overwegingen waaronder, 

waar van toepassing, het bestaan in de 

betrokken Staat van een samenhangend 

patroon van grove, flagrante of massale 

schendingen van mensenrechten"; 

Or. es 

 

Amendement   71 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Jutta Steinruck, Georgi Pirinski, Flavio Zanonato, Javi 

López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D quinquies. overwegende dat 

discriminatie een van de belangrijkste 

belemmeringen is die migranten in het 

algemeen verhinderen volwaardig deel te 

nemen aan de arbeidsmarkt en de 

samenleving, samen met de taalkundige, 

educatieve en institutionele factoren1 bis; 

 _________________ 

 1 bis 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/e

tudes/note/join/2014/518768/IPOL-

EMPL_NT%282014%29518768_EN.pdf 

Or. en 

 

Amendement   72 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D sexies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 D sexies. overwegende dat Richtlijn 

2003/86/EG bepaalt dat de landen van de 

EU, wat gezinshereniging van 

vluchtelingen betreft, geen voorwaarden 

kunnen opleggen met betrekking tot een 

minimumverblijfsduur in het territorium 

voordat er sprake kan zijn van 

gezinshereniging; 

Or. es 

 

Amendement   73 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D septies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D septies. rekening houdend met de 

onmenselijke en precaire omstandigheden 

waarin een groot deel van de asielzoekers 

die in Europa zijn aangekomen leeft, 

aangezien deze personen in kampen 

wonen, zonder toegang tot voldoende 

middelen en diensten van goede kwaliteit 

om te voldoen aan hun basisbehoeften; 

Or. es 

 

Amendement   74 

Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. benadrukt dat de EU haar 

onmiddellijke respons moet baseren op 

solidariteit en billijke verdeling van de 

verantwoordelijkheid, als vastgelegd in 

Schrappen 
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artikel 80 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU), 

en een holistische aanpak waarin 

rekening wordt gehouden met veilige en 

legale migratie en een volledige 

eerbiediging van de grondrechten en 

fundamentele waarden; 

Or. it 

 

Amendement   75 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. benadrukt dat de EU haar onmiddellijke 

respons moet baseren op solidariteit en 

billijke verdeling van de 

verantwoordelijkheid, als vastgelegd in 

artikel 80 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU), 

en een holistische aanpak waarin rekening 

wordt gehouden met veilige en legale 

migratie en een volledige eerbiediging van 

de grondrechten en fundamentele 

waarden; 

1. benadrukt dat de EU haar onmiddellijke 

respons moet baseren op solidariteit, als 

vastgelegd in artikel 80 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU), op een billijke verdeling 

van de verantwoordelijkheid op basis van 

een verplicht verdelingsmechanisme, 

zoals voorgesteld door de Europese 

Commissie, en op een holistische aanpak 

waarmee wettelijke toegangsroutes 

worden vastgesteld ter bestrijding van 

criminele organisaties die misbruik 

maken van migranten en hun veiligheid 

en grondrechten op het spel zetten; 

Or. it 

 

Amendement   76 

Helga Stevens 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. benadrukt dat de EU haar onmiddellijke 

respons moet baseren op solidariteit en 

1. benadrukt dat de EU haar respons moet 

baseren op solidariteit en billijke verdeling 
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billijke verdeling van de 

verantwoordelijkheid, als vastgelegd in 

artikel 80 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU), 

en een holistische aanpak waarin rekening 

wordt gehouden met veilige en legale 

migratie en een volledige eerbiediging van 

de grondrechten en fundamentele waarden; 

van de verantwoordelijkheid, als 

vastgelegd in artikel 80 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU), en een holistische aanpak 

waarin rekening wordt gehouden met de 

eerbiediging van de grondrechten en 

fundamentele waarden; 

Or. en 

 

Amendement   77 

Ádám Kósa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. benadrukt dat de EU haar onmiddellijke 

respons moet baseren op solidariteit en 

billijke verdeling van de 
verantwoordelijkheid, als vastgelegd in 

artikel 80 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU), 

en een holistische aanpak waarin rekening 

wordt gehouden met veilige en legale 

migratie en een volledige eerbiediging van 

de grondrechten en fundamentele 

waarden; 

1. benadrukt dat de EU haar onmiddellijke 

respons moet baseren op solidariteit en 

verantwoordelijkheid, als vastgelegd in 

artikel 80 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU), 

op een rechtvaardige lastenverdeling op 

basis van een volledige eerbiediging van 

bestaande wetten, en een holistische 

aanpak waarin rekening wordt gehouden 

met veilige en legale migratie en een 

volledige eerbiediging van de 

fundamentele rechten en plichten en de 

Europese waarden; 

Or. hu 

 

Amendement   78 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. benadrukt dat de EU haar onmiddellijke 

respons moet baseren op solidariteit en 

1. benadrukt dat de EU haar onmiddellijke 

respons moet baseren op solidariteit en 
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billijke verdeling van de 

verantwoordelijkheid, als vastgelegd in 

artikel 80 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU), 

en een holistische aanpak waarin rekening 

wordt gehouden met veilige en legale 

migratie en een volledige eerbiediging van 

de grondrechten en fundamentele waarden; 

billijke verdeling van de 

verantwoordelijkheid, als vastgelegd in 

artikel 80 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU), 

en een holistische aanpak waarin rekening 

wordt gehouden met veilige en legale 

migratie en een volledige eerbiediging van 

de grondrechten en fundamentele waarden; 

wijst erop dat het nodig is onmiddellijk 

een permanent herplaatsingsmechanisme 

in te voeren voor alle lidstaten om de 

instroom van onderdanen van derde 

landen en staatloze personen te kunnen 

beheren; 

Or. en 

 

Amendement   79 

Csaba Molnár 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. benadrukt dat de EU haar onmiddellijke 

respons moet baseren op solidariteit en 

billijke verdeling van de 

verantwoordelijkheid, als vastgelegd in 

artikel 80 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU), 

en een holistische aanpak waarin rekening 

wordt gehouden met veilige en legale 

migratie en een volledige eerbiediging van 

de grondrechten en fundamentele waarden; 

1. benadrukt dat de EU haar onmiddellijke 

respons moet baseren op solidariteit en 

billijke verdeling van de 

verantwoordelijkheid, als vastgelegd in 

artikel 80 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU), 

en een holistische aanpak waarin rekening 

wordt gehouden met veilige en legale 

migratie en een volledige eerbiediging van 

de grondrechten en fundamentele waarden; 

betreurt het feit dat sommige lidstaten niet 

willen deelnemen aan de lastenverdeling 

binnen de EU en hun rug keren naar 

Europese solidariteit; 

Or. hu 

 

Amendement   80 

Jean Lambert 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. benadrukt dat de EU haar onmiddellijke 

respons moet baseren op solidariteit en 

billijke verdeling van de 

verantwoordelijkheid, als vastgelegd in 

artikel 80 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU), 

en een holistische aanpak waarin rekening 

wordt gehouden met veilige en legale 

migratie en een volledige eerbiediging van 

de grondrechten en fundamentele waarden; 

1. benadrukt dat de EU haar onmiddellijke 

respons moet baseren op solidariteit en 

billijke verdeling van de 

verantwoordelijkheid, als vastgelegd in 

artikel 80 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU), 

en een holistische aanpak waarin rekening 

wordt gehouden met de behoefte aan 

verbeterde veilige en legale 

migratiekanalen en een volledige 

eerbiediging van de grondrechten en 

fundamentele waarden; 

Or. en 

 

Amendement   81 

Thomas Mann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. is van mening dat integratie een 

combinatie is van stimuleren en eisen; 

Or. de 

 

Amendement   82 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. veroordeelt het voorakkoord dat 

voortvloeide uit de Europese top met 

Turkije van 7 maart 2016 en het akkoord 

van 18 maart 2016; benadrukt dat met dit 
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akkoord de verplichting wordt 

geschonden die de lidstaten hebben in het 

kader van het recht op internationale 

bescherming dat is opgenomen in het 

Verdrag van Genève en dat het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten 

van de mens er ook door wordt 

geschonden; eist dat de Commissie dit 

akkoord onmiddellijk nietig verklaart; 

Or. es 

 

Amendement   83 

Thomas Mann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. benadrukt dat 

integratieprogramma's een kans en een 

verplichting tot eigen inspanning zijn; 

Or. de 

 

Amendement   84 

Thomas Mann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 quater. legt de nadruk op het beginsel 

van een gelijke behandeling en de nieuwe 

instrumenten voor de integratie op de 

arbeidsmarkt; 

Or. de 

 

Amendement   85 

Thomas Mann 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 quinquies. wijst de ontwikkeling van 

speciale arbeidsmarkten voor 

vluchtelingen af; 

Or. de 

 

Amendement   86 

Thomas Mann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 sexies. pleit ervoor dat het 

respectievelijke nationale minimumloon 

ook voor vluchtelingen blijft gelden; 

beveelt op maat gemaakte uitzonderingen 

aan op het gebied van beroepsgerichte 

stages; 

Or. de 

 

Amendement   87 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. neemt kennis van de verscheidenheid in 

het gebruik van de term "vluchteling" in 

het openbare en politieke debat; benadrukt 

dat het belangrijk is vluchtelingen duidelijk 

als zodanig aan te duiden in 

overeenstemming met de wettelijke 

definitie uit het Verdrag van Genève van 

28 juli 1951, zoals gewijzigd bij het 

2. neemt kennis van het gebrek aan 

duidelijkheid in het gebruik van de term 

"vluchteling" in het openbare en politieke 

debat; benadrukt dat het belangrijk is 

vluchtelingen duidelijk als zodanig aan te 

duiden in overeenstemming met de 

wettelijke definitie uit het Verdrag van 

Genève van 28 juli 1951, zoals gewijzigd 
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Protocol van New York van 31 januari 

1967, en uit de EU-wetgeving, met name 

de Erkenningsrichtlijn1; 

bij het Protocol van New York van 31 

januari 1967, en uit de EU-wetgeving, met 

name de Erkenningsrichtlijn1; 

_________________ _________________ 

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095&from=NL. 

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095&from=NL. 

Or. it 

 

Amendement   88 

Ádám Kósa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. neemt kennis van de verscheidenheid in 

het gebruik van de term "vluchteling" in 

het openbare en politieke debat; benadrukt 

dat het belangrijk is vluchtelingen duidelijk 

als zodanig aan te duiden in 

overeenstemming met de wettelijke 

definitie uit het Verdrag van Genève van 

28 juli 1951, zoals gewijzigd bij het 

Protocol van New York van 31 januari 

1967, en uit de EU-wetgeving, met name 

de Erkenningsrichtlijn1; 

2. neemt kennis van de verscheidenheid in 

het gebruik van de term "vluchteling" in 

het openbare en politieke debat; benadrukt 

dat het belangrijk is vluchtelingen duidelijk 

en verplicht als zodanig aan te duiden, 

daarbij economische migranten apart aan 

te geven, in overeenstemming met de 

wettelijke definitie uit het Verdrag van 

Genève van 28 juli 1951, zoals gewijzigd 

bij het Protocol van New York van 31 

januari 1967, en uit de EU-wetgeving, met 

name de Erkenningsrichtlijn1; 

_________________ _________________ 

1 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:nl:PDF 

1 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:nl:PDF 

Or. hu 

 

Amendement   89 

Jean Lambert 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 
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Ontwerpresolutie Amendement 

2. neemt kennis van de verscheidenheid in 

het gebruik van de term "vluchteling" in 

het openbare en politieke debat; benadrukt 

dat het belangrijk is vluchtelingen duidelijk 

als zodanig aan te duiden in 

overeenstemming met de wettelijke 

definitie uit het Verdrag van Genève van 

28 juli 1951, zoals gewijzigd bij het 

Protocol van New York van 31 januari 

1967, en uit de EU-wetgeving, met name 

de Erkenningsrichtlijn1; 

2. neemt kennis van de verscheidenheid in 

het gebruik van de term "vluchteling" in 

het openbare en politieke debat; benadrukt 

dat het belangrijk is vluchtelingen duidelijk 

als zodanig aan te duiden in 

overeenstemming met de wettelijke 

definitie uit het Verdrag van Genève van 

28 juli 1951, zoals gewijzigd bij het 

Protocol van New York van 31 januari 

1967, en uit de EU-wetgeving, met name 

de erkenningsrichtlijn1; zoals bepaald in 

artikel 2, onder c), d), e), f) en g), en de 

richtlijn opvangvoorzieningen zoals 

bepaald in artikel 2, onder a), b) en c); 

_________________ _________________ 

1 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:nl:PDF 

1 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:nl:PDF 

Or. en 

 

Amendement   90 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. benadrukt hoe belangrijk het is om 

duidelijk onderscheid te maken tussen 

vluchtelingen en economische migranten 

voor de uitvoering van de verschillende 

Europese beleidsmaatregelen; 

Or. es 

 

Amendement   91 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 
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Ontwerpresolutie Amendement 

3. wijst erop dat een persoon die in 

aanmerking komt voor subsidiaire 

bescherming een onderdaan van een derde 

land of een staatloze is die niet wordt 

erkend als vluchteling, maar die een reëel 

risico loopt op ernstige schade, foltering of 

onmenselijke of vernederende behandeling 

of bestraffing, of een burger die wordt 

geconfronteerd met een ernstige en 

individuele bedreiging van zijn leven als 

gevolg van willekeurig geweld in het kader 

van een internationaal of binnenlands 

gewapend conflict (zie de 

Erkenningsrichtlijn); 

3. wijst erop dat een persoon die in 

aanmerking komt voor subsidiaire 

bescherming een onderdaan van een derde 

land of een staatloze is die niet wordt 

erkend als vluchteling, maar die niettemin 

een reëel risico loopt op ernstige schade, 

foltering of onmenselijke of vernederende 

behandeling of bestraffing, of een burger 

die wordt geconfronteerd met een ernstige 

en individuele bedreiging van zijn leven als 

gevolg van willekeurig geweld in het kader 

van een internationaal of binnenlands 

gewapend conflict (zie de 

Erkenningsrichtlijn); 

Or. it 

 

Amendement   92 

Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. benadrukt dat er grote verschillen zijn in 

de termijnen en methoden die lidstaten 

toepassen om verzoeken om internationale 

bescherming te verwerken; wijst erop dat 

trage en al te bureaucratische procedures 

de toegang van vluchtelingen tot de 

arbeidsmarkt kunnen belemmeren, alsook 

de activering van EU-programma's en het 

gebruik van fondsen op dit gebied; 

4. benadrukt dat er grote verschillen zijn in 

de termijnen en methoden die lidstaten 

toepassen om verzoeken om internationale 

bescherming te verwerken; 

Or. it 

 

Amendement   93 

Helga Stevens 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 
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Ontwerpresolutie Amendement 

4. benadrukt dat er grote verschillen zijn in 

de termijnen en methoden die lidstaten 

toepassen om verzoeken om internationale 

bescherming te verwerken; wijst erop dat 

trage en al te bureaucratische procedures 

de toegang van vluchtelingen tot de 

arbeidsmarkt kunnen belemmeren, alsook 

de activering van EU-programma's en het 

gebruik van fondsen op dit gebied; 

4. benadrukt dat er grote verschillen zijn in 

de termijnen en methoden die lidstaten 

toepassen om verzoeken om internationale 

bescherming te verwerken; 

Or. en 

 

Amendement   94 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. benadrukt dat er grote verschillen zijn in 

de termijnen en methoden die lidstaten 

toepassen om verzoeken om internationale 

bescherming te verwerken; wijst erop dat 

trage en al te bureaucratische procedures 

de toegang van vluchtelingen tot de 

arbeidsmarkt kunnen belemmeren, alsook 

de activering van EU-programma's en het 

gebruik van fondsen op dit gebied; 

4. benadrukt dat er grote verschillen zijn in 

de termijnen en methoden die lidstaten 

toepassen om verzoeken om internationale 

bescherming te verwerken; wijst erop dat 

trage en al te bureaucratische procedures 

de toegang van vluchtelingen tot de 

arbeidsmarkt kunnen belemmeren, alsook 

de activering van EU-programma's en het 

gebruik van fondsen op dit gebied; 

benadrukt in dit verband de dringende 

noodzaak tot invoering van een 

gemeenschappelijk asielstelsel waarmee 

de procedures en de bepalingen voor de 

erkenning op elkaar kunnen worden 

afgestemd; beveelt passende 

steunmaatregelen aan voor de lidstaten 

die om geografische redenen het meest 

betrokken zijn bij de primaire opvang; 

Or. it 

 

Amendement   95 
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Brando Benifei, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Georgi Pirinski, Javi López, Flavio 

Zanonato, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. benadrukt dat er grote verschillen zijn in 

de termijnen en methoden die lidstaten 

toepassen om verzoeken om internationale 

bescherming te verwerken; wijst erop dat 

trage en al te bureaucratische procedures 

de toegang van vluchtelingen tot de 

arbeidsmarkt kunnen belemmeren, alsook 

de activering van EU-programma's en het 

gebruik van fondsen op dit gebied; 

4. benadrukt dat er grote verschillen zijn in 

de termijnen en methoden die lidstaten 

toepassen om verzoeken om internationale 

bescherming te verwerken; wijst erop dat 

trage en al te bureaucratische procedures 

de toegang van vluchtelingen en 

asielzoekers tot de arbeidsmarkt, de 

activering van EU-programma's en het 

doeltreffende gebruik van fondsen op dit 

gebied kunnen belemmeren, alsook de 

kwetsbaarheid van vluchtelingen en 

asielzoekers ten opzichte van zwartwerk 

en precaire werkomstandigheden kunnen 

verhogen; 

Or. en 

 

Amendement   96 

Danuta Jazłowiecka 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. benadrukt dat er grote verschillen zijn in 

de termijnen en methoden die lidstaten 

toepassen om verzoeken om internationale 

bescherming te verwerken; wijst erop dat 

trage en al te bureaucratische procedures 

de toegang van vluchtelingen tot de 

arbeidsmarkt kunnen belemmeren, alsook 

de activering van EU-programma's en het 

gebruik van fondsen op dit gebied; 

4. benadrukt dat er grote verschillen zijn in 

de termijnen en methoden die lidstaten 

toepassen om verzoeken om internationale 

bescherming te verwerken; wijst erop dat 

trage en al te bureaucratische procedures 

de toegang van vluchtelingen tot de 

arbeidsmarkt kunnen belemmeren, alsook 

de activering van EU-programma's en het 

gebruik van fondsen op dit gebied; roept de 

lidstaten daarom op de doeltreffendheid 

van die procedures te verbeteren en 

tegelijkertijd het hoogste 

veiligheidsniveau te garanderen voor 

vluchtelingen en Europese burgers; 
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Or. en 

 

Amendement   97 

Jean Lambert 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. benadrukt dat er grote verschillen zijn in 

de termijnen en methoden die lidstaten 

toepassen om verzoeken om internationale 

bescherming te verwerken; wijst erop dat 

trage en al te bureaucratische procedures 

de toegang van vluchtelingen tot de 

arbeidsmarkt kunnen belemmeren, alsook 

de activering van EU-programma's en het 

gebruik van fondsen op dit gebied; 

4. benadrukt dat er grote verschillen zijn in 

de termijnen en methoden die lidstaten 

toepassen om verzoeken om internationale 

bescherming te verwerken; wijst erop dat 

trage en al te bureaucratische procedures 

de toegang van vluchtelingen tot de 

arbeidsmarkt, alsook de activering van EU-

programma's en het doeltreffende gebruik 

van fondsen op dit gebied kunnen 

belemmeren, alsook de kwetsbaarheid van 

vluchtelingen ten opzichte van zwartwerk 

en precaire werkomstandigheden 

kunnenverhogen; erkent dat de duur van 

de toegekende verblijfsvergunning 

(voornamelijk voor personen met 

subsidiaire bescherming), als die relatief 

kort is, de integratie op de arbeidsmarkt 

belemmert; 

Or. en 

 

Amendement   98 

Jeroen Lenaers 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. benadrukt dat er grote verschillen zijn in 

de termijnen en methoden die lidstaten 

toepassen om verzoeken om internationale 

bescherming te verwerken; wijst erop dat 

trage en al te bureaucratische procedures 

de toegang van vluchtelingen tot de 

4. benadrukt dat er grote verschillen zijn in 

de termijnen en methoden die lidstaten 

toepassen om verzoeken om internationale 

bescherming te verwerken; wijst erop dat 

trage en al te bureaucratische procedures 

de toegang van vluchtelingen tot de 
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arbeidsmarkt kunnen belemmeren, alsook 

de activering van EU-programma's en het 

gebruik van fondsen op dit gebied; 

arbeidsmarkt kunnen belemmeren, alsook 

de activering van EU-programma's en het 

gebruik van fondsen op dit gebied; roept de 

lidstaten op het gebruik van deze fondsen 

voor integratiebeleid beter te coördineren; 

Or. en 

 

Amendement   99 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. benadrukt dat er grote verschillen zijn in 

de termijnen en methoden die lidstaten 

toepassen om verzoeken om internationale 

bescherming te verwerken; wijst erop dat 

trage en al te bureaucratische procedures 

de toegang van vluchtelingen tot de 

arbeidsmarkt kunnen belemmeren, alsook 

de activering van EU-programma's en het 

gebruik van fondsen op dit gebied; 

4. benadrukt dat er grote verschillen zijn in 

de termijnen en methoden die lidstaten 

toepassen om verzoeken om internationale 

bescherming te verwerken; wijst erop dat 

trage en al te bureaucratische procedures 

de toegang van vluchtelingen tot 

opleidingen, beroepsoriëntatie en tot de 

arbeidsmarkt kunnen belemmeren, alsook 

de activering van EU-programma's en het 

gebruik van fondsen op dit gebied; 

Or. es 

 

Amendement   100 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. hoopt voorts dat buiten het 

Europese grondgebied efficiënte 

maatregelen worden genomen om zij die 

daartoe het recht hebben, in staat te 

stellen de gastlanden veilig te bereiken, 

om de verzoeken om internationale 

bescherming in behandeling te nemen en 

de onbestemde migrantenstromen in te 
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dammen, met als doel zij die hier geen 

recht op hebben de toegang tot Europa te 

ontzeggen; 

Or. it 

 

Amendement   101 

Jean Lambert 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. roept de Europese Commissie op de 

rechtskaders en beleidslijnen van de 

lidstaten te monitoren om ervoor te zorgen 

dat gelijke behandeling en goede 

werkomstandigheden voor alle 

vluchtelingen en asielzoekers worden 

verzekerd, zodat asymmetrische 

voorwaarden voor de toegang tot de 

arbeidsmarkt bij deze kwetsbare groepen 

worden vermeden; 

Or. en 

 

Amendement   102 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, taalbarrières, diverse 

sociaal-economische en culturele 

achtergronden, gezondheidsbehoeften 

waaronder psychosociale en 

posttraumatische ondersteuning, 

Schrappen 
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gezinshereniging en het aanzienlijke 

aandeel minder bevoorrechte groepen 

onder de vluchtelingen, in het bijzonder 

het verontrustende aantal kinderen – ook 

kinderen zonder begeleiding –, mensen 

met handicaps, ouderen en vrouwen2; 

_________________  

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-

migration-health/making-integration-

work-humanitarian-

migrants_9789264251236-en 

 

Or. fr 

 

Amendement   103 

Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, taalbarrières, diverse 

sociaal-economische en culturele 

achtergronden, gezondheidsbehoeften 

waaronder psychosociale en 

posttraumatische ondersteuning, 

gezinshereniging en het aanzienlijke 

aandeel minder bevoorrechte groepen 

onder de vluchtelingen, in het bijzonder 

het verontrustende aantal kinderen – ook 

kinderen zonder begeleiding –, mensen 

met handicaps, ouderen en vrouwen2; 

Schrappen 

_________________  

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-

migration-health/making-integration-

work-humanitarian-

migrants_9789264251236-en 
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Or. it 

 

Amendement   104 

Helga Stevens 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, taalbarrières, diverse 

sociaal-economische en culturele 

achtergronden, gezondheidsbehoeften 

waaronder psychosociale en 

posttraumatische ondersteuning, 

gezinshereniging en het aanzienlijke 

aandeel minder bevoorrechte groepen 

onder de vluchtelingen, in het bijzonder het 

verontrustende aantal kinderen – ook 

kinderen zonder begeleiding –, mensen met 

handicaps, ouderen en vrouwen2; 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

taalbarrières, diverse sociaal-economische 

en culturele achtergronden, 

gezondheidsbehoeften, discriminatie en 

het aanzienlijke aandeel minder 

bevoorrechte groepen onder de 

vluchtelingen, in het bijzonder het 

verontrustende aantal kinderen – ook 

kinderen zonder begeleiding –, mensen met 

handicaps, ouderen en vrouwen2; 

_________________ _________________ 

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. en 

 

Amendement   105 

Ádám Kósa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 
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arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, taalbarrières, diverse sociaal-

economische en culturele achtergronden, 

gezondheidsbehoeften waaronder 

psychosociale en posttraumatische 

ondersteuning, gezinshereniging en het 

aanzienlijke aandeel minder bevoorrechte 

groepen onder de vluchtelingen, in het 

bijzonder het verontrustende aantal 

kinderen – ook kinderen zonder 

begeleiding –, mensen met handicaps, 

ouderen en vrouwen2; 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, taalbarrières, de 

ontwikkeling van een benadering die een 

adequate aanpassing voorschrijft en 

uitgaat van samenwerking, voor de 

aanpak van diverse sociaal-economische 

en culturele achtergronden, 

gezondheidsbehoeften waaronder 

psychosociale en posttraumatische 

ondersteuning, gezinshereniging en het 

aanzienlijke aandeel minder bevoorrechte 

groepen onder de vluchtelingen, in het 

bijzonder het verontrustende aantal 

kinderen – ook kinderen zonder 

begeleiding –, mensen met handicaps, 

ouderen en vrouwen2; 

_________________ _________________ 

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. hu 

 

Amendement   106 

Claude Rolin, Ivo Belet 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, taalbarrières, diverse sociaal-

economische en culturele achtergronden, 

gezondheidsbehoeften waaronder 

psychosociale en posttraumatische 

ondersteuning, gezinshereniging en het 

aanzienlijke aandeel minder bevoorrechte 

groepen onder de vluchtelingen, in het 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om oplossingen uit te werken 

voor ernstige en complexe problemen, 

zoals discriminatie, taalbarrières, diverse 

sociaal-economische en culturele 

achtergronden, gezondheidsbehoeften 

waaronder psychosociale en 

posttraumatische ondersteuning, 

gezinshereniging en het aanzienlijke 

aandeel minder bevoorrechte groepen 
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bijzonder het verontrustende aantal 

kinderen – ook kinderen zonder 

begeleiding –, mensen met handicaps, 

ouderen en vrouwen2; 

onder de vluchtelingen, in het bijzonder het 

verontrustende aantal kinderen – ook 

kinderen zonder begeleiding –, mensen met 

handicaps, ouderen en vrouwen2; 

_________________ _________________ 

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. fr 

 

Amendement   107 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, taalbarrières, diverse sociaal-

economische en culturele achtergronden, 

gezondheidsbehoeften waaronder 

psychosociale en posttraumatische 

ondersteuning, gezinshereniging en het 

aanzienlijke aandeel minder bevoorrechte 

groepen onder de vluchtelingen, in het 

bijzonder het verontrustende aantal 

kinderen – ook kinderen zonder 

begeleiding –, mensen met handicaps, 

ouderen en vrouwen2; 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen met blijfkans 

op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, 

het nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, taalbarrières, diverse sociaal-

economische en culturele achtergronden, 

gezondheidsbehoeften waaronder 

psychosociale en posttraumatische 

ondersteuning en het aanzienlijke aandeel 

minder bevoorrechte groepen onder de 

vluchtelingen, in het bijzonder het 

verontrustende aantal kinderen – ook 

kinderen zonder begeleiding –, mensen met 

handicaps, ouderen en vrouwen2; 

_________________ _________________ 

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. de 
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Amendement   108 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, taalbarrières, diverse sociaal-

economische en culturele achtergronden, 

gezondheidsbehoeften waaronder 

psychosociale en posttraumatische 

ondersteuning, gezinshereniging en het 

aanzienlijke aandeel minder bevoorrechte 

groepen onder de vluchtelingen, in het 

bijzonder het verontrustende aantal 

kinderen – ook kinderen zonder 

begeleiding –, mensen met handicaps, 

ouderen en vrouwen2; 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, racisme, 

vreemdelingenhaat, segmentatie van de 

arbeidsmarkt, taalbarrières, diverse 

sociaal-economische en culturele 

achtergronden, de gebrekkige benadering 

van diversiteit binnen bedrijven, 

gezondheidsbehoeften waaronder 

psychosociale en posttraumatische 

ondersteuning, gezinshereniging en het 

aanzienlijke aandeel minder bevoorrechte 

groepen onder de vluchtelingen, in het 

bijzonder het verontrustende aantal 

kinderen – ook kinderen zonder 

begeleiding –, mensen met handicaps, 

ouderen, LGBTI-personen, slachtoffers 

van mensenhandel, personen met 

geestelijke gezondheidsproblemen en 

vrouwen2; 

_________________ _________________ 

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. es 

 

Amendement   109 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 
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Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, taalbarrières, diverse sociaal-

economische en culturele achtergronden, 

gezondheidsbehoeften waaronder 

psychosociale en posttraumatische 

ondersteuning, gezinshereniging en het 

aanzienlijke aandeel minder bevoorrechte 

groepen onder de vluchtelingen, in het 

bijzonder het verontrustende aantal 

kinderen – ook kinderen zonder 

begeleiding –, mensen met handicaps, 

ouderen en vrouwen2; 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, taalbarrières – die de 

belangrijkste hinderpaal voor integratie 

vormen –, diverse sociaal-economische en 

culturele achtergronden, 

gezondheidsbehoeften waaronder 

psychosociale en posttraumatische 

ondersteuning, gezinshereniging en het 

aanzienlijke aandeel minder bevoorrechte 

groepen onder de vluchtelingen, in het 

bijzonder het verontrustende aantal 

kinderen – ook kinderen zonder 

begeleiding –, mensen met handicaps, 

ouderen en vrouwen2, die op hun 

specifieke problemen afgestemde 

oplossingen nodig hebben; 

_________________ _________________ 

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. fr 

 

Amendement   110 

Jean Lambert 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, taalbarrières, diverse sociaal-

economische en culturele achtergronden, 

gezondheidsbehoeften waaronder 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, taalbarrières, diverse sociaal-

economische, educatieve en culturele 

achtergronden, huisvesting, 
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psychosociale en posttraumatische 

ondersteuning, gezinshereniging en het 

aanzienlijke aandeel minder bevoorrechte 

groepen onder de vluchtelingen, in het 

bijzonder het verontrustende aantal 

kinderen – ook kinderen zonder 

begeleiding –, mensen met handicaps, 

ouderen en vrouwen2; 

gezondheidsbehoeften waaronder 

psychosociale en posttraumatische 

ondersteuning, gezinshereniging en het 

aanzienlijke aandeel minder bevoorrechte 

groepen onder de vluchtelingen, in het 

bijzonder het verontrustende aantal 

kinderen – ook kinderen zonder 

begeleiding –, mensen met handicaps, 

ouderen en vrouwen2; 

_________________ _________________ 

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. en 

 

Amendement   111 

Sven Schulze 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, taalbarrières, diverse sociaal-

economische en culturele achtergronden, 

gezondheidsbehoeften waaronder 

psychosociale en posttraumatische 

ondersteuning, gezinshereniging en het 

aanzienlijke aandeel minder bevoorrechte 

groepen onder de vluchtelingen, in het 

bijzonder het verontrustende aantal 

kinderen – ook kinderen zonder 

begeleiding –, mensen met handicaps, 

ouderen en vrouwen2; 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, taalbarrières, de erkenning 

van vaardigheden, diverse sociaal-

economische en culturele achtergronden, 

gezondheidsbehoeften waaronder 

psychosociale en posttraumatische 

ondersteuning, gezinshereniging en het 

aanzienlijke aandeel minder bevoorrechte 

groepen onder de vluchtelingen, in het 

bijzonder het verontrustende aantal 

kinderen – ook kinderen zonder 

begeleiding –, mensen met handicaps, 

ouderen en vrouwen2; 

_________________ _________________ 

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-
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health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. de 

 

Amendement   112 

Renate Weber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, taalbarrières, diverse sociaal-

economische en culturele achtergronden, 

gezondheidsbehoeften waaronder 

psychosociale en posttraumatische 

ondersteuning, gezinshereniging en het 

aanzienlijke aandeel minder bevoorrechte 

groepen onder de vluchtelingen, in het 

bijzonder het verontrustende aantal 

kinderen – ook kinderen zonder 

begeleiding –, mensen met handicaps, 

ouderen en vrouwen2; 

5. benadrukt dat om sociale inclusie en 

integratie van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt te vergemakkelijken, het 

nodig is om ernstige en complexe 

problemen aan te pakken, zoals 

discriminatie, taalbarrières, diverse sociaal-

economische en culturele achtergronden, 

gezondheidsbehoeften waaronder 

psychosociale en posttraumatische 

ondersteuning, gezinshereniging en het 

aanzienlijke aandeel kwetsbare groepen 

onder de vluchtelingen, in het bijzonder het 

verontrustende aantal kinderen – ook 

kinderen zonder begeleiding –, mensen met 

handicaps, ouderen en vrouwen2; 

_________________ _________________ 

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. en 

 

Amendement   113 

Iratxe García Pérez 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Mary Honeyball 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. benadrukt dat vrouwen andere 

zorgbehoeften hebben dan mannen omdat 

ze vaker worden blootgesteld aan 

meerdere risico's, waaronder 

gendergerelateerd geweld, complicaties bij 

reproductieve gezondheid en culturele 

belemmeringen bij de toegang tot 

gezondheidszorg; is daarom van mening 

dat de beleidslijnen op dit gebied niet 

genderneutraal mogen zijn omdat 

vrouwen in het gastland met 

genderspecifieke uitdagingen worden 

geconfronteerd, en dat de ontvangst- en 

integratiemaatregelen genderspecifiek 

moeten zijn; 

Or. en 

 

Amendement   114 

Thomas Mann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. benadrukt dat een uitgebreide 

taalcursus voor vluchtelingen essentieel 

is; benadrukt dat deze zo snel mogelijk 

moet beginnen en dat beroepsgerichte 

taalkennis onmisbaar is voor de integratie 

in een onderneming; 

Or. de 

 

Amendement   115 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. onderstreept dat het van belang is 

om onderscheid te maken tussen 

noodmaatregelen en maatregelen voor de 

middellange tot lange termijn teneinde op 

doeltreffende wijze te kunnen inspelen op 

de uiteenlopende behoeften; 

Or. it 

 

Amendement   116 

Thomas Mann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 ter. pleit ervoor dat vluchtelingen met 

blijfkans kunnen worden verplicht deel te 

nemen aan een uitgebreide taalcursus op 

basis van de behoeften; 

Or. de 

 

Amendement   117 

Thomas Mann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 quater. pleit ervoor dat vluchtelingen 

met blijfkans en kans op werk kunnen 

worden verplicht deel te nemen aan een 

uitgebreide, beroepsgerichte taalcursus; 

Or. de 

 

Amendement   118 

Thomas Mann 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 quinquies. is van mening dat 

taalcursussen al op hotspots en in centra 

voor de eerste opvang moeten beginnen; 

Or. de 

 

Amendement   119 

Thomas Mann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 sexies. is van mening dat stimulerings- 

en sanctiemechanismen moeten worden 

gecreëerd met het oog op het leren van 

een taal; 

Or. de 

 

Amendement   120 

Thomas Mann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 septies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 septies. dringt er bij de lidstaten op aan 

één enkele taalcursus te ontwikkelen, 

waarbij het algemene en beroepsgerichte 

taalonderwijs nauw op elkaar worden 

afgestemd; 

Or. de 
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Amendement   121 

Thomas Mann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 octies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 octies. benadrukt dat er een grote 

behoefte bestaat aan 

alfabetiseringsprogramma's; 

Or. de 

 

Amendement   122 

Thomas Mann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 nonies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 nonies. pleit voor voorbereidende lessen 

waarin kinderen in eerste instantie de taal 

leren; 

Or. de 

 

Amendement   123 

Helga Stevens 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. herhaalt dat het belangrijk is de 

genderaspecten te erkennen bij de 

vaststelling van de vluchtelingenstatus3, 

evenals de behoeften van vrouwen die 

internationale bescherming aanvragen en 

de specifieke uitdagingen op het gebied 

van sociale inclusie en integratie op de 

arbeidsmarkt waarmee vrouwen worden 

geconfronteerd; roept op tot 

Schrappen 



 

AM\1089134NL.doc 61/77 PE578.756v01-00 

 NL 

gendermainstreaming in alle 

beleidsmaatregelen en procedures inzake 

asiel en migratie; 

_________________  

3 Ontwerpverslag van het EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOM

PARL%2bPE-

571.702%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0

%2f%2fNL 

 

Or. en 

 

Amendement   124 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. herhaalt dat het belangrijk is de 

genderaspecten te erkennen bij de 

vaststelling van de vluchtelingenstatus3, 

evenals de behoeften van vrouwen die 

internationale bescherming aanvragen en 

de specifieke uitdagingen op het gebied 

van sociale inclusie en integratie op de 

arbeidsmarkt waarmee vrouwen worden 

geconfronteerd; roept op tot 

gendermainstreaming in alle 

beleidsmaatregelen en procedures inzake 

asiel en migratie; 

Schrappen 

_________________  

3 Ontwerpverslag van het EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOM

PARL%2bPE-

571.702%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0

%2f%2fNL 

 

Or. fr 
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Amendement   125 

Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. herhaalt dat het belangrijk is de 

genderaspecten te erkennen bij de 

vaststelling van de vluchtelingenstatus3, 

evenals de behoeften van vrouwen die 

internationale bescherming aanvragen en 

de specifieke uitdagingen op het gebied 

van sociale inclusie en integratie op de 

arbeidsmarkt waarmee vrouwen worden 

geconfronteerd; roept op tot 

gendermainstreaming in alle 

beleidsmaatregelen en procedures inzake 

asiel en migratie; 

Schrappen 

_________________  

3 Ontwerpverslag van het EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BC

OMPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV

0%2F%2FNL 

 

Or. it 

 

Amendement   126 

Anne Sander 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. herhaalt dat het belangrijk is de 

genderaspecten te erkennen bij de 

vaststelling van de vluchtelingenstatus3, 

evenals de behoeften van vrouwen die 

internationale bescherming aanvragen en 

6. herhaalt dat het belangrijk is rekening te 

houden met de behoeften van vrouwen die 

internationale bescherming aanvragen en 

de specifieke uitdagingen op het gebied 

van sociale inclusie en integratie op de 
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de specifieke uitdagingen op het gebied 

van sociale inclusie en integratie op de 

arbeidsmarkt waarmee vrouwen worden 

geconfronteerd; roept op tot 

gendermainstreaming in alle 

beleidsmaatregelen en procedures inzake 

asiel en migratie; 

arbeidsmarkt waarmee vrouwen worden 

geconfronteerd; 

_________________  

3 Ontwerpverslag van het EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOM

PARL%2bPE-

571.702%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0

%2f%2fNL 

 

Or. fr 

 

Amendement   127 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. herhaalt dat het belangrijk is de 

genderaspecten te erkennen bij de 

vaststelling van de vluchtelingenstatus3, 

evenals de behoeften van vrouwen die 

internationale bescherming aanvragen en 

de specifieke uitdagingen op het gebied 

van sociale inclusie en integratie op de 

arbeidsmarkt waarmee vrouwen worden 

geconfronteerd; roept op tot 

gendermainstreaming in alle 

beleidsmaatregelen en procedures inzake 

asiel en migratie; 

6. herhaalt dat het belangrijk is de 

genderaspecten te erkennen bij de 

vaststelling van de vluchtelingenstatus3, 

evenals de behoeften van vrouwen die 

internationale bescherming aanvragen en 

de specifieke uitdagingen op het gebied 

van sociale inclusie en integratie op de 

arbeidsmarkt waarmee vrouwen worden 

geconfronteerd; roept op tot een niet-

discriminatoire behandeling van mannen 

en vrouwen in alle beleidsmaatregelen en 

procedures inzake asiel en migratie; 

_________________ _________________ 

3 Ontwerpverslag van het EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

3 Ontwerpverslag van het EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0
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%2F%2FNL %2F%2FNL 

Or. de 

 

Amendement   128 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. herhaalt dat het belangrijk is de 

genderaspecten te erkennen bij de 

vaststelling van de vluchtelingenstatus3, 

evenals de behoeften van vrouwen die 

internationale bescherming aanvragen en 

de specifieke uitdagingen op het gebied 

van sociale inclusie en integratie op de 

arbeidsmarkt waarmee vrouwen worden 

geconfronteerd; roept op tot 

gendermainstreaming in alle 

beleidsmaatregelen en procedures inzake 

asiel en migratie; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

_________________  

3 Ontwerpverslag van het EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FNL 

 

Or. it 

 

Amendement   129 

Sven Schulze 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. herhaalt dat het belangrijk is de 6. herhaalt dat het belangrijk is de 
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genderaspecten te erkennen bij de 

vaststelling van de vluchtelingenstatus3, 

evenals de behoeften van vrouwen die 

internationale bescherming aanvragen en 

de specifieke uitdagingen op het gebied 

van sociale inclusie en integratie op de 

arbeidsmarkt waarmee vrouwen worden 

geconfronteerd; roept op tot 

gendermainstreaming in alle 

beleidsmaatregelen en procedures inzake 

asiel en migratie; 

genderaspecten te erkennen bij de 

vaststelling van de vluchtelingenstatus3, 

evenals de behoeften van vrouwen die 

internationale bescherming aanvragen en 

de specifieke uitdagingen op het gebied 

van sociale inclusie en integratie op de 

arbeidsmarkt waarmee vrouwen worden 

geconfronteerd; roept op tot een gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen in 

alle beleidsmaatregelen en procedures 

inzake asiel en migratie; 

_________________ _________________ 

3 Ontwerpverslag van het EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FNL 

3 Ontwerpverslag van het EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FNL 

Or. de 

 

Amendement   130 

Jean Lambert 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. herhaalt dat het belangrijk is de 

genderaspecten te erkennen bij de 

vaststelling van de vluchtelingenstatus3, 

evenals de behoeften van vrouwen die 

internationale bescherming aanvragen en 

de specifieke uitdagingen op het gebied 

van sociale inclusie en integratie op de 

arbeidsmarkt waarmee vrouwen worden 

geconfronteerd; roept op tot 

gendermainstreaming in alle 

beleidsmaatregelen en procedures inzake 

asiel en migratie; 

6. herhaalt dat het belangrijk is de 

genderaspecten te erkennen bij de 

vaststelling van de vluchtelingenstatus[1], 

evenals de behoeften van vrouwen die 

internationale bescherming aanvragen en 

de specifieke uitdagingen op het gebied 

van sociale inclusie en integratie op de 

arbeidsmarkt waarmee vrouwen worden 

geconfronteerd; roept op tot 

gendermainstreaming in alle 

beleidsmaatregelen en procedures inzake 

asiel en migratie; herinnert eraan dat 

kwaliteitsvolle en betaalbare 

kinderopvang en flexibele 

arbeidsregelingen cruciale voorbeelden 

zijn van hoe de toegang tot de 
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arbeidsmarkt voor ouders kan worden 

verbeterd; 

_________________  

3 Ontwerpverslag van het EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOM

PARL%2bPE-

571.702%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0

%2f%2fNL 

 

Or. en 

 

Amendement   131 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. herhaalt dat het belangrijk is de 

genderaspecten te erkennen bij de 

vaststelling van de vluchtelingenstatus3, 

evenals de behoeften van vrouwen die 

internationale bescherming aanvragen en 

de specifieke uitdagingen op het gebied 

van sociale inclusie en integratie op de 

arbeidsmarkt waarmee vrouwen worden 

geconfronteerd; roept op tot 

gendermainstreaming in alle 

beleidsmaatregelen en procedures inzake 

asiel en migratie; 

6. herhaalt dat het belangrijk is de 

genderaspecten te erkennen bij de 

vaststelling van de vluchtelingenstatus3, 

evenals de behoeften van vrouwen die 

internationale bescherming aanvragen en 

de specifieke uitdagingen op het gebied 

van sociale inclusie en integratie op de 

arbeidsmarkt waarmee vrouwen worden 

geconfronteerd; roept op tot 

gendermainstreaming in alle 

beleidsmaatregelen en procedures inzake 

sociale inclusie, integratie op de 

arbeidsmarkt, asiel en migratie; 

_________________ _________________ 

3 Ontwerpverslag van het EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMP

ARL%2bPE-

571.702%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0

%2f%2fNL. 

3 Ontwerpverslag van het EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMP

ARL%2bPE-

571.702%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0

%2f%2fNL 

Or. es 



 

AM\1089134NL.doc 67/77 PE578.756v01-00 

 NL 

 

Amendement   132 

Thomas Mann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. dringt erop aan dat vluchtelingen 

die willen en kunnen studeren gericht 

worden ondersteund; 

Or. de 

 

Amendement   133 

Maria Arena 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. benadrukt de voordelen van 

opleiding over sociale inclusie en 

integratie op de arbeidsmarkt; benadrukt 

dat het belangrijk is om alle 

vluchtelingen, in het bijzonder meisjes en 

vrouwen, toegang te verlenen tot formeel, 

informeel en niet-formeel onderwijs en tot 

langdurige opleidingen in combinatie met 

werkervaring; vraagt bovendien solide en 

transparante procedures voor het 

erkennen van in het buitenland, buiten de 

Europese Unie, verworven kwalificaties; 

Or. en 

 

Amendement   134 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. herinnert aan de uiterst 

zorgwekkende situatie van vrouwen in 

vluchtelingenkampen in Europa en in het 

bijzonder aan hun levensomstandigheden 

en hygiëne, waarvoor dringende sanitaire 

maatregelen zijn vereist; 

Or. fr 

 

Amendement   135 

Helga Stevens 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. benadrukt het belang van een op 

maat gemaakte integratieaanpak op basis 

van gelijke kansen, met de nodige 

aandacht voor de behoeften en specifieke 

uitdagingen van de verschillende 

doelgroepen; 

Or. en 

 

Amendement   136 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. neemt kennis van de speciale 

behoeften van de meest kwetsbare 

personen, die meer risico lopen op 

armoede en sociale uitsluiting, zoals 

vrouwen, zwangere vrouwen, 

éénoudergezinnen, LGBTI-personen, 

minderjarigen, jongeren, ouderen, 

immigranten, zieken en personen met een 
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handicap; 

Or. es 

 

Amendement   137 

Maria Arena 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 ter. benadrukt, rekening houdend met 

het feit dat vrouwen vaker dan mannen de 

verantwoordelijkheid dragen voor de zorg 

voor kinderen en oudere, zieke en 

afhankelijke gezinsleden, het cruciale 

belang van toegankelijke, kwaliteitsvolle 

kinderopvang en opvang van andere 

afhankelijke personen bij het bevorderen 

van de economische en sociale positie van 

vrouwelijke vluchtelingen; 

Or. en 

 

Amendement   138 

Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. meent dat vluchtelingen toegang tot de 

arbeidsmarkt verlenen belangrijk is om 

hun menselijke waardigheid en zelfwaarde 

te herstellen, en dat dit ook rendabel is 

omdat ze dan voor zichzelf kunnen zorgen 

en financieel onafhankelijk zijn, wat een 

essentiële stap is om te worden 

opgenomen in de maatschappij; het is ook 

een verantwoorde benadering voor de 

overheidsfinanciën, omdat het de uitgaven 

van de lidstaten vermindert doordat ze 

belastingen betalen, wat algemeen wordt 

7. wijst er gezien het belang van werk voor 

de waardigheid en het gevoel van 

zelfwaarde van mensen op dat Europa 

meer dan 21 miljoen werklozen telt, 

waarvan ongeveer 4 miljoen jongeren 

onder de 25 jaar zijn; 
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gezien als een stimulans voor hun 

persoonlijke groei, ontwikkeling en 

zelfvertrouwen; 

Or. it 

 

Amendement   139 

Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. meent dat vluchtelingen toegang tot de 

arbeidsmarkt verlenen belangrijk is om hun 

menselijke waardigheid en zelfwaarde te 

herstellen, en dat dit ook rendabel is omdat 

ze dan voor zichzelf kunnen zorgen en 

financieel onafhankelijk zijn, wat een 

essentiële stap is om te worden opgenomen 

in de maatschappij; het is ook een 

verantwoorde benadering voor de 

overheidsfinanciën, omdat het de uitgaven 

van de lidstaten vermindert doordat ze 

belastingen betalen, wat algemeen wordt 

gezien als een stimulans voor hun 

persoonlijke groei, ontwikkeling en 

zelfvertrouwen;; 

7. meent dat vluchtelingen toegang tot de 

arbeidsmarkt verlenen belangrijk is om hun 

menselijke waardigheid en zelfwaarde te 

herstellen, en benadrukt dat dit ook 

rendabel is omdat ze dan voor zichzelf 

kunnen zorgen en financieel onafhankelijk 

zijn, wat een essentiële stap is om te 

worden opgenomen in de maatschappij; het 

is ook een verantwoorde benadering voor 

de overheidsfinanciën, omdat het de 

uitgaven van de lidstaten door de 

integratie van vluchtelingen vermindert, 

terwijl ze tegelijkertijd belastingen betalen, 

wat algemeen wordt gezien als een 

stimulans voor hun persoonlijke groei, 

ontwikkeling en zelfvertrouwen en hun 

erkenning in de samenleving; 

Or. de 

Amendement   140 

Romana Tomc 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. meent dat vluchtelingen toegang tot de 

arbeidsmarkt verlenen belangrijk is om hun 

menselijke waardigheid en zelfwaarde te 

herstellen, en dat dit ook rendabel is 

7. meent dat vluchtelingen toegang tot de 

arbeidsmarkt verlenen belangrijk is om hun 

menselijke waardigheid en zelfwaarde te 

herstellen omdat ze dan voor zichzelf 
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omdat ze dan voor zichzelf kunnen zorgen 

en financieel onafhankelijk zijn, wat een 

essentiële stap is om te worden opgenomen 

in de maatschappij; het is ook een 

verantwoorde benadering voor de 

overheidsfinanciën, omdat het de uitgaven 

van de lidstaten vermindert doordat ze 

belastingen betalen, wat algemeen wordt 

gezien als een stimulans voor hun 

persoonlijke groei, ontwikkeling en 

zelfvertrouwen; 

kunnen zorgen en financieel onafhankelijk 

zijn, wat een essentiële stap is om te 

worden opgenomen in de maatschappij; het 

is ook een verantwoorde benadering voor 

de overheidsfinanciën, omdat het de 

uitgaven van de lidstaten vermindert 

doordat ze belastingen betalen; 

Or. sl 

Amendement   141 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. meent dat vluchtelingen toegang tot de 

arbeidsmarkt verlenen belangrijk is om hun 

menselijke waardigheid en zelfwaarde te 

herstellen, en dat dit ook rendabel is omdat 

ze dan voor zichzelf kunnen zorgen en 

financieel onafhankelijk zijn, wat een 

essentiële stap is om te worden opgenomen 

in de maatschappij; het is ook een 

verantwoorde benadering voor de 

overheidsfinanciën, omdat het de uitgaven 

van de lidstaten vermindert doordat ze 

belastingen betalen, wat algemeen wordt 

gezien als een stimulans voor hun 

persoonlijke groei, ontwikkeling en 

zelfvertrouwen; 

7. meent dat vluchtelingen toegang tot 

grondrechten (huisvesting, 

gezondheidszorg, onderwijs, sociale 

zekerheid) en tot de arbeidsmarkt verlenen 

belangrijk is om hun menselijke 

waardigheid en zelfwaarde te 

herstellen; dit is ook rendabel omdat ze dan 

voor zichzelf kunnen zorgen en financieel 

onafhankelijk zijn, wat een essentiële stap 

is om te worden opgenomen in de 

maatschappij; het is ook een verantwoorde 

benadering voor de overheidsfinanciën, 

omdat het de uitgaven van de lidstaten 

vermindert doordat ze belastingen betalen, 

wat algemeen wordt gezien als een 

stimulans voor hun persoonlijke groei, 

ontwikkeling en zelfvertrouwen, evenals 

voor de gehele maatschappij en 

gastgemeenschap; 

Or. es 

Amendement   142 

Helga Stevens 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. meent dat vluchtelingen toegang tot de 

arbeidsmarkt verlenen belangrijk is om hun 

menselijke waardigheid en zelfwaarde te 

herstellen, en dat dit ook rendabel is omdat 

ze dan voor zichzelf kunnen zorgen en 

financieel onafhankelijk zijn, wat een 

essentiële stap is om te worden opgenomen 

in de maatschappij; het is ook een 

verantwoorde benadering voor de 

overheidsfinanciën, omdat het de uitgaven 

van de lidstaten vermindert doordat ze 

belastingen betalen, wat algemeen wordt 

gezien als een stimulans voor hun 

persoonlijke groei, ontwikkeling en 

zelfvertrouwen; 

7. meent dat vluchtelingen toegang tot de 

arbeidsmarkt verlenen belangrijk is om hun 

menselijke waardigheid en zelfwaarde te 

herstellen, en dat dit ook rendabel is omdat 

ze dan voor zichzelf kunnen zorgen, 

financieel onafhankelijk zijn en een 

positieve bijdrage leveren aan de 

maatschappij, wat een essentiële stap is 

om met succes te worden opgenomen in de 

maatschappij; het is ook een verantwoorde 

benadering voor de overheidsfinanciën, 

omdat het de uitgaven van de lidstaten 

vermindert doordat ze belastingen betalen, 

wat algemeen wordt gezien als een 

stimulans voor hun persoonlijke 

ontwikkeling en zelfvertrouwen; 

Or. en 

 

Amendement   143 

Danuta Jazłowiecka 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. meent dat vluchtelingen toegang tot de 

arbeidsmarkt verlenen belangrijk is om 

hun menselijke waardigheid en zelfwaarde 

te herstellen, en dat dit ook rendabel is 

omdat ze dan voor zichzelf kunnen zorgen 

en financieel onafhankelijk zijn, wat een 

essentiële stap is om te worden opgenomen 

in de maatschappij; het is ook een 

verantwoorde benadering voor de 

overheidsfinanciën, omdat het de uitgaven 

van de lidstaten vermindert doordat ze 

belastingen betalen, wat algemeen wordt 

gezien als een stimulans voor hun 

persoonlijke groei, ontwikkeling en 

zelfvertrouwen; 

7. meent dat de toegang tot de 

arbeidsmarkt vereenvoudigen voor 

vluchtelingen belangrijk is om hun 

menselijke waardigheid en zelfwaarde te 

herstellen, en dat dit ook rendabel is omdat 

ze dan voor zichzelf kunnen zorgen en 

financieel onafhankelijk zijn, wat een 

essentiële stap is om te worden opgenomen 

in de maatschappij; het is ook een 

verantwoorde benadering voor de 

overheidsfinanciën, omdat het de uitgaven 

van de lidstaten vermindert doordat ze 

belastingen betalen, wat algemeen wordt 

gezien als een stimulans voor hun 

persoonlijke groei, ontwikkeling en 
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zelfvertrouwen; 

Or. en 

 

Amendement   144 

Jean Lambert 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. meent dat vluchtelingen toegang tot de 

arbeidsmarkt verlenen belangrijk is om hun 

menselijke waardigheid en zelfwaarde te 

herstellen, en dat dit ook rendabel is omdat 

ze dan voor zichzelf kunnen zorgen en 

financieel onafhankelijk zijn, wat een 

essentiële stap is om te worden opgenomen 

in de maatschappij; het is ook een 

verantwoorde benadering voor de 

overheidsfinanciën, omdat het de uitgaven 

van de lidstaten vermindert doordat ze 

belastingen betalen, wat algemeen wordt 

gezien als een stimulans voor hun 

persoonlijke groei, ontwikkeling en 

zelfvertrouwen; 

7. meent dat vluchtelingen toegang tot de 

arbeidsmarkt verlenen en arbeidsmarkten 

inclusief maken op lokaal en nationaal 

niveau belangrijk is om hun menselijke 

waardigheid en zelfwaarde te herstellen, en 

dat dit ook rendabel is omdat ze dan voor 

zichzelf kunnen zorgen en financieel 

onafhankelijk zijn, wat een essentiële stap 

is om te worden opgenomen in de 

maatschappij; het is ook een verantwoorde 

benadering voor de overheidsfinanciën, 

omdat het de uitgaven van de lidstaten en 

lokale autoriteiten vermindert terwijl ze 

een menswaardig bestaan kunnen leiden 

en belastingen betalen, wat algemeen 

wordt gezien als een stimulans voor hun 

persoonlijke groei, ontwikkeling en 

zelfvertrouwen; hierbij moet rekening 

worden gehouden met het feit dat niet alle 

vluchtelingen die in de EU aankomen, 

kunnen werken vanwege hun gezondheid, 

hun leeftijd of andere problemen; 

herinnert eraan dat in de 

erkenningsrichtlijn en de richtlijn 

opvangvoorzieningen het recht op 

toegang tot de arbeidsmarkt en 

beroepsopleidingen wordt voorzien, zowel 

voor asielzoekers als voor personen die 

internationale bescherming genieten; 

Or. en 

 

Amendement   145 
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Brando Benifei, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. meent dat vluchtelingen toegang tot de 

arbeidsmarkt verlenen belangrijk is om hun 

menselijke waardigheid en zelfwaarde te 

herstellen, en dat dit ook rendabel is omdat 

ze dan voor zichzelf kunnen zorgen en 

financieel onafhankelijk zijn, wat een 

essentiële stap is om te worden opgenomen 

in de maatschappij; het is ook een 

verantwoorde benadering voor de 

overheidsfinanciën, omdat het de uitgaven 

van de lidstaten vermindert doordat ze 

belastingen betalen, wat algemeen wordt 

gezien als een stimulans voor hun 

persoonlijke groei, ontwikkeling en 

zelfvertrouwen; 

7. meent dat vluchtelingen en asielzoekers 

effectieve toegang tot de arbeidsmarkt 

verlenen belangrijk is om hun menselijke 

waardigheid en zelfwaarde te herstellen, en 

dat dit ook rendabel is omdat ze dan voor 

zichzelf kunnen zorgen en financieel 

onafhankelijk zijn, wat een essentiële stap 

is om te worden opgenomen in de 

maatschappij; het is ook een verantwoorde 

benadering voor de overheidsfinanciën, 

omdat het de uitgaven van de lidstaten en 

lokale autoriteiten vermindert doordat ze 

belastingen betalen, wat algemeen wordt 

gezien als een stimulans voor hun 

persoonlijke groei, ontwikkeling en 

zelfvertrouwen; hierbij moet ook rekening 

worden gehouden met het feit dat niet alle 

vluchtelingen en asielzoekers die in de EU 

aankomen, kunnen werken vanwege hun 

gezondheid, hun leeftijd of andere 

problemen; 

Or. en 

 

Amendement   146 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. meent dat vluchtelingen toegang tot de 

arbeidsmarkt verlenen belangrijk is om hun 

menselijke waardigheid en zelfwaarde te 

herstellen, en dat dit ook rendabel is omdat 

ze dan voor zichzelf kunnen zorgen en 

financieel onafhankelijk zijn, wat een 

essentiële stap is om te worden opgenomen 

7. meent dat vluchtelingen toegang tot de 

arbeidsmarkt verlenen belangrijk is om te 

kunnen overleven en hun menselijke 

waardigheid en zelfwaarde te herstellen, en 

dat dit ook rendabel is omdat ze dan voor 

zichzelf kunnen zorgen en financieel 

onafhankelijk zijn, wat een essentiële stap 
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in de maatschappij; het is ook een 

verantwoorde benadering voor de 

overheidsfinanciën, omdat het de uitgaven 

van de lidstaten vermindert doordat ze 

belastingen betalen, wat algemeen wordt 

gezien als een stimulans voor hun 

persoonlijke groei, ontwikkeling en 

zelfvertrouwen; 

is om te worden opgenomen in de 

maatschappij; het is ook een verantwoorde 

benadering voor de overheidsfinanciën, 

omdat het de uitgaven van de lidstaten 

vermindert doordat ze belastingen betalen, 

wat algemeen wordt gezien als een 

stimulans voor hun persoonlijke groei, 

ontwikkeling en zelfvertrouwen; 

benadrukt dat het voor een werkelijk 

duurzame en doeltreffende integratie van 

vluchtelingen op de arbeidsmarkt 

noodzakelijk is om de sociale en 

economische situatie te beoordelen van 

het land waar ze worden opgevangen, om 

te voorkomen dat de integratie bestaande 

moeilijke situaties verder verslechtert; 

Or. it 

 

Amendement   147 

Ádám Kósa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. meent dat vluchtelingen toegang tot de 

arbeidsmarkt verlenen belangrijk is om hun 

menselijke waardigheid en zelfwaarde te 

herstellen, en dat dit ook rendabel is omdat 

ze dan voor zichzelf kunnen zorgen en 

financieel onafhankelijk zijn, wat een 

essentiële stap is om te worden opgenomen 

in de maatschappij; het is ook een 

verantwoorde benadering voor de 

overheidsfinanciën, omdat het de uitgaven 

van de lidstaten vermindert doordat ze 

belastingen betalen, wat algemeen wordt 

gezien als een stimulans voor hun 

persoonlijke groei, ontwikkeling en 

zelfvertrouwen; 

7. meent dat, hoewel voorrang wordt 

gegeven aan EU-burgerschap, 

vluchtelingen toegang tot de arbeidsmarkt 

verlenen, op voorwaarde dat ze voldoende 

gekwalificeerd zijn, belangrijk is om hun 

menselijke waardigheid en zelfwaarde te 

herstellen, en dat dit ook rendabel is omdat 

ze dan voor zichzelf kunnen zorgen en 

financieel onafhankelijk zijn, wat een 

essentiële stap is om te worden opgenomen 

in de maatschappij; het is ook een 

verantwoorde benadering voor de 

overheidsfinanciën, omdat het de uitgaven 

van de lidstaten vermindert doordat ze 

belastingen betalen, wat algemeen wordt 

gezien als een stimulans voor hun 

persoonlijke groei, ontwikkeling en 

zelfvertrouwen; 

Or. hu 
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Amendement   148 

Kashetu Kyenge 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 – eerste alinea (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. is bezorgd over de toenemende 

vreemdelingenhaat in Europa en over het 

feit dat vluchtelingen in toenemende mate 

het slachtoffer van discriminatie zijn, 

zoals afrofobie en islamofobie, ook bij 

hun toegang tot de arbeidsmarkt; 

Or. en 

Amendement   149 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. is echter ook van mening dat de 

toegang tot werk, belastingen en 

zelfwaarde prioritair aan de meer dan 21 

miljoen Europese werklozen moet worden 

verleend, die eveneens het recht hebben 

op hun plaats in de maatschappij; 

Or. fr 

Amendement   150 

Jean Lambert 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. merkt op dat administratieve 

obstakels in sommige lidstaten de toegang 

tot de arbeidsmarkt aanzienlijk kunnen 

belemmeren;  
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Or. en 

 


