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Amendement 1
Monika Beňová, Evin Incir, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de VN-agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling,

Or. en

Amendement 2
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 3
Monika Beňová, Evin Incir, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Klára 
Dobrev

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verslagen 2018 en 2019 
van het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten over de situatie van 
de grondrechten,

Or. en
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Amendement 4
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Klára 
Dobrev

Ontwerpresolutie
Visum 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het FRA-paper “Civil 
society space: views of organisations” en 
het FRA-verslag “Challenges facing civil 
society organisations working on human 
rights in the EU”,

Or. en

Amendement 5
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien beginsel nr. 19 van de 
Europese Pijler van sociale rechten, dat 
luidt “mensen in nood moeten toegang 
krijgen tot degelijke sociale huisvesting of 
hulp bij huisvesting”,

– gezien de Europese pijler van 
sociale rechten,

Or. en

Amendement 6
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 31 van het Europees 
Sociaal Handvest over het recht op 
huisvesting,

– gezien het herziene Europees 
Sociaal Handvest over het recht op 
huisvesting,
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Or. en

Amendement 7
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap,

Or. en

Amendement 8
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten,

Or. en

Amendement 9
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Internationaal Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele 
rechten,
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Or. en

Amendement 10
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
rassendiscriminatie,

Or. en

Amendement 11
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag inzake de 
rechten van het kind,

Or. en

Amendement 12
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Visum 6

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de standpunten het VN-
comité inzake economische, sociale en 
culturele rechten, als opgericht in het 
kader van het Facultatief Protocol bij het 

Schrappen



AM\1200339NL.docx 7/186 PE648.414v02-00

NL

Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten, 
van 11 oktober 2019 over mededeling nr. 
37/2018 (E/C.12/66/D/37/2018) (López 
Albán v Spain),

Or. es

Amendement 13
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Visum 6

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de standpunten het VN-
comité inzake economische, sociale en 
culturele rechten, als opgericht in het 
kader van het Facultatief Protocol bij het 
Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten, 
van 11 oktober 2019 over mededeling nr. 
37/2018 (E/C.12/66/D/37/2018) (López 
Albán v Spain),

Schrappen

Or. en

Amendement 14
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de VN-agenda 2030 en de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling (SDG’s),

Or. en
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Amendement 15
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 16
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Visum 7

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 34, lid 3, van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie (het “Handvest”), waarin 
staat “om sociale uitsluiting en armoede 
te bestrijden, erkent en eerbiedigt de Unie 
het recht op sociale bijstand en op 
bijstand ten behoeve van huisvesting”,

Schrappen

Or. en

Amendement 17
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 2, lid 1, van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, waarin is bepaald dat 
eenieder recht heeft op leven,
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Or. es

Amendement 18
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Visum 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 20 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie, waarin is bepaald dat eenieder 
gelijk is voor de wet,

Or. es

Amendement 19
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Visum 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 21 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie, waarin is bepaald dat iedere vorm 
van discriminatie verboden is,

Or. es

Amendement 20
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de VN-agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling,
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Or. en

Amendement 21
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de VN-agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling,

Or. en

Amendement 22
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens,

Or. en

Amendement 23
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Visum 9

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het document van de 
commissaris voor mensenrechten van de 
Raad van Europa van 29 juni 2018 
getiteld “Greece: immediate action needed 
to protect human rights of migrants”,

Schrappen
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Or. en

Amendement 24
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 
17 januari 2019 over bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de 
lidstaten1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0349.

Or. en

Amendement 25
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Visum 12

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 2 van het herziene 
Europees Sociaal Handvest,

Schrappen

Or. en

Amendement 26
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 12
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 2 van het herziene 
Europees Sociaal Handvest,

– gezien artikel 2 van het herziene 
Europees Sociaal Handvest over het recht 
op billijke arbeidsvoorwaarden,

Or. en

Amendement 27
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 31 van het Handvest, Schrappen

Or. en

Amendement 28
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 31 van het Handvest, – gezien artikel 31 van het Handvest 
over rechtvaardige en billijke 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden,

Or. en

Amendement 29
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Visum 14
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de aanbeveling van de Raad 
van 9 april 2019 over het economisch 
beleid van de eurozone2,

Schrappen

__________________
2 PB C 136 van 12.4.2019, blz. 1.

Or. en

Amendement 30
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2000/43/EG van 
de Raad van 29 juni 2000 houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras 
of etnische afstamming,

Or. en

Amendement 31
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
25 oktober 2016 over een EU-mechanisme 
voor democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2016)0409.
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Or. en

Amendement 32
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Klára 
Dobrev

Ontwerpresolutie
Visum 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van 
de Raad van 27 november 2000 tot 
instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep,

Or. en

Amendement 33
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Visum 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Kaderbesluit 2008/913/JBZ 
van de Raad van 28 november 2008 
betreffende de bestrijding van bepaalde 
vormen en uitingen van racisme en 
vreemdelingenhaat door middel van het 
strafrecht,

Or. en

Amendement 34
Diana Riba i Giner

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het achtste algemeen 
verslag over de activiteiten van 
GRETA1 bis en de GRETA-verslagen over 
de uitvoering van het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake bestrijding van 
mensenhandel door alle lidstaten1 ter, 
__________________
1 bis https://rm.coe.int/8th-/168094b073
1 ter https://www.coe.int/en/web/anti-
human-trafficking/country-monitoring-
work

Or. en

Amendement 35
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn (EU) 2019/1937 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 oktober 2019 inzake de 
bescherming van personen die inbreuken 
op het Unierecht melden,

Or. en

Amendement 36
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2000/43/EG van 
de Raad van 29 juni 2000 houdende 
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toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras 
of etnische afstamming,

Or. en

Amendement 37
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad getiteld “Tweede verslag over 
de vorderingen die zijn gemaakt op het 
gebied van de bestrijding van 
mensenhandel (2018) als vereist op grond 
van artikel 20 van Richtlijn 2011/36/EU 
inzake de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan” (COM(2018) 777 
final),

Or. en

Amendement 38
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Visum 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van 
de Raad van 27 november 2000 tot 
instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep,

Or. en
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Amendement 39
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Visum 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Kaderbesluit 2008/913/JBZ 
van de Raad van 28 november 2008 
betreffende de bestrijding van bepaalde 
vormen en uitingen van racisme en 
vreemdelingenhaat door middel van het 
strafrecht,

Or. en

Amendement 40
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Visum 18 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
25 oktober 2018 over de opkomst van 
neofascistisch geweld in Europa1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0428.

Or. en

Amendement 41
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Visum 19

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de groep 
van deskundigen inzake actie tegen 

Schrappen
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mensenhandel van de Raad van Europa 
van 7 juli 2017 over de tenuitvoerlegging 
van het Verdrag van de Raad van Europa 
inzake de bestrijding van mensenhandel 
door Ierland (GRETA(2017)28),

Or. en

Amendement 42
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2011/36/EU van 
het Europees Parlement en de Raad 
inzake de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan, en ter vervanging 
van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de 
Raad,

Or. en

Amendement 43
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
van 28 juni 2018 inzake migratie,

Or. es

Amendement 44
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi
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Ontwerpresolutie
Visum 21

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien beginsel nr. 16 van de 
Europese pijler van sociale rechten, 
waarin wordt benadrukt dat iedereen het 
recht heeft op tijdige toegang tot 
betaalbare, preventieve en curatieve 
gezondheidszorg van goede kwaliteit,

Schrappen

Or. en

Amendement 45
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de index voor 
gendergelijkheid van het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 
voor 2018 en 2019, alsmede het verslag 
van het EIGE getiteld “Beijing +25 – 
Vijfde evaluatie van de uitvoering van het 
Actieplatform van Beijing door de EU-
lidstaten”,

Or. en

Amendement 46
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Visum 22

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 12 april 
2016 over de situatie in het Middellandse 
Zeegebied en de noodzaak van een 

Schrappen
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holistische EU-aanpak van migratie6,
__________________
6 PB C 58 van 15.2.2018, blz. 9.

Or. en

Amendement 47
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Visum 23

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 5 oktober 
2017 over penitentiaire systemen en de 
omstandigheden in de gevangenis7,

Schrappen

__________________
7 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 94.

Or. en

Amendement 48
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Visum 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
12 februari 2019 over de behoefte aan een 
versterkt strategisch EU-kader voor de 
nationale strategieën voor integratie van 
de Roma voor de periode na 2020 en 
intensivering van de bestrijding van 
zigeunerhaat1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0075.

Or. en
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Amendement 49
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Visum 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 15 april 
2015 over de Internationale Dag van de 
Roma – zigeunerhaat en de erkenning 
door de EU van de herdenkingsdag van de 
genocide op Roma tijdens WO II1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2015)0095.

Or. en

Amendement 50
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Visum 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
13 november 2018 over minimumnormen 
voor minderheden in de EU1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0447.

Or. en

Amendement 51
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Visum 23 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 7 februari 
2018 over de bescherming en non-
discriminatie ten aanzien van 
minderheden in de EU-lidstaten1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0032.

Or. en

Amendement 52
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Visum 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 1 juni 
2017 over de bestrijding van 
antisemitisme1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2017)0243.

Or. en

Amendement 53
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Visum 23 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening (EG) nr. 
1367/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 6 september 2006 betreffende 
de toepassing van de bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus betreffende toegang 
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tot informatie, inspraak bij besluitvorming 
en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden op de 
communautaire instellingen en organen,

Or. en

Amendement 54
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
12 februari 2019 over de behoefte aan een 
versterkt strategisch EU-kader voor de 
nationale strategieën voor integratie van 
de Roma voor de periode na 2020 en 
intensivering van de bestrijding van 
zigeunerhaat1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0075.

Or. en

Amendement 55
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Visum 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
12 februari 2019 over de behoefte aan een 
versterkt strategisch EU-kader voor de 
nationale strategieën voor integratie van 
de Roma voor de periode na 2020 en 
intensivering van de bestrijding van 
zigeunerhaat1 bis,
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__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0075.

Or. en

Amendement 56
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Visum 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het FRA-verslag “Roma 
women in nine EU countries”,

Or. en

Amendement 57
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Visum 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 1 juni 
2017 over de bestrijding van 
antisemitisme1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2017)0243.

Or. en

Amendement 58
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Visum 24 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening (EG) nr. 
1367/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 6 september 2006 betreffende 
de toepassing van de bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus betreffende toegang 
tot informatie, inspraak bij besluitvorming 
en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden op de 
communautaire instellingen en organen,

Or. en

Amendement 59
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Visum 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 10 
oktober 2019 over buitenlandse 
inmenging in verkiezingen en 
desinformatie in de nationale en Europese 
democratische processen1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0031.

Or. en

Amendement 60
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Abir Al-Sahlani, Karen Melchior, Josianne Cutajar, 
Fabienne Keller, Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Visum 25 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 3 mei 
2018 over de bescherming van migrerende 
kinderen1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0201.

Or. en

Amendement 61
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de aanbevelingen van de 
Commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa van juni 2019 
getiteld “Lives saved. Rights protected. 
Bridging the protection gap for refugees 
and migrants in the Mediterranean”1 bis,
__________________
1 bis https://rm.coe.int/lives-saved-rights-
protected-bridging-the-protection-gap-for-
refugees-/168094eb87

Or. en

Amendement 62
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 26 ter (nieuw)



AM\1200339NL.docx 27/186 PE648.414v02-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten over de grondrechten uit 
2019 en de actualisering daarvan in 
juni 2019 met als titel “NGO ships 
involved in search and rescue in the 
Mediterranean and criminal 
investigations”1 bis,
__________________
1 bis 
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/
2019-update-ngo-ships-involved-search-
and-rescue-mediterranean-and-criminal

Or. en

Amendement 63
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 26 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 5 juli 
2018 over richtsnoeren voor lidstaten om 
te voorkomen dat humanitaire bijstand 
strafbaar wordt gesteld1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0314.

Or. en

Amendement 64
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Visum 27 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 30 mei 
2018 over de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van 
minimumnormen voor de rechten, de 
ondersteuning en de bescherming van 
slachtoffers van strafbare feiten1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0229.

Or. en

Amendement 65
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
13 februari 2019 over verslechteringen op 
het gebied van de rechten van de vrouw 
en gendergelijkheid in de EU1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0111.

Or. en

Amendement 66
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 27 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
13 november 2018 over minimumnormen 
voor minderheden in de EU1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0447.

Or. en

Amendement 67
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Visum 28

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 14 
februari 2019 over de rechten van 
interseksuele personen12,

Schrappen

__________________
12 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0128.

Or. en

Amendement 68
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Visum 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
13 november 2018 over minimumnormen 
voor minderheden in de EU1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
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P8_TA(2018)0447.

Or. en

Amendement 69
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
25 oktober 2018 over de opkomst van 
neofascistisch geweld in Europa1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0428.

Or. en

Amendement 70
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Visum 31

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
14 november 2019 over de criminalisering 
van seksuele voorlichting in Polen15,

Schrappen

__________________
15 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0058.

Or. pl

Amendement 71
Patryk Jaki
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Ontwerpresolutie
Visum 31

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
14 november 2019 over de criminalisering 
van seksuele voorlichting in Polen15,

Schrappen

__________________
15 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0058.

Or. pl

Amendement 72
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Visum 31

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 14 
november 2019 over de criminalisering 
van seksuele voorlichting in Polen15,

Schrappen

__________________
15 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0058.

Or. en

Amendement 73
Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Visum 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
28 november 2019 over de toetreding van 
de EU tot het Verdrag van Istanbul en 
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andere maatregelen ter bestrijding van 
gendergerelateerd geweld1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0080.

Or. en

Amendement 74
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Visum 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het FRA-verslag 
“Combating child poverty: an issue of 
fundamental rights”,

Or. en

Amendement 75
Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Visum 32 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 7 juli 
2016 over de tenuitvoerlegging van het 
Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap, met speciale aandacht 
voor de slotopmerkingen van het VN-
Comité voor de rechten van personen met 
een handicap1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2016)0318.

Or. en
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Amendement 76
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Visum 33

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
18 december 2019 over openbare 
discriminatie en haatzaaiende uitlatingen 
ten aanzien van LGBTI-personen, zoals 
LGBTI-vrije zones17,

Schrappen

__________________
17 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0101.

Or. pl

Amendement 77
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Visum 33

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
18 december 2019 over openbare 
discriminatie en haatzaaiende uitlatingen 
ten aanzien van LGBTI-personen, zoals 
LGBTI-vrije zones17,

Schrappen

__________________
17 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0101.

Or. pl

Amendement 78
Balázs Hidvéghi
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Ontwerpresolutie
Visum 33

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 18 
december 2019 over openbare 
discriminatie en haatzaaiende uitlatingen 
ten aanzien van LGBTI-personen, zoals 
LGBTI-vrije zones17,

Schrappen

__________________
17 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0101.

Or. en

Amendement 79
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Visum 34

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 16 januari 
2020 over hoorzittingen die plaatsvinden 
in het kader van artikel 7, lid 1, van het 
VEU met betrekking tot Polen en 
Hongarije18,

Schrappen

__________________
18 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0014.

Or. pl

Amendement 80
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Visum 34
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 16 januari 
2020 over hoorzittingen die plaatsvinden 
in het kader van artikel 7, lid 1, van het 
VEU met betrekking tot Polen en 
Hongarije18,

Schrappen

__________________
18 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0014.

Or. pl

Amendement 81
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Visum 34

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 16 januari 
2020 over hoorzittingen die plaatsvinden 
in het kader van artikel 7, lid 1, van het 
VEU met betrekking tot Polen en 
Hongarije18,

Schrappen

__________________
18 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0014.

Or. en

Amendement 82
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Aanbeveling (EU) 2018/951 
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van de Commissie betreffende normen 
voor gelijkheidsorganen,

Or. en

Amendement 83
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 34 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het jaarverslag 2018 van de 
Commissie over acties ter bevordering van 
de gelijkheid van LGBTI-personen,

Or. en

Amendement 84
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Visum 35

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de uitspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 19 december 2017 in de zaak 
A.R. en L.R. tegen Zwitserland 
(22338/15), waarin wordt bekrachtigd dat 
alomvattende seksuele voorlichting in het 
belang van het kind is en strookt met het 
legitieme belang van het beschermen van 
kinderen tegen seksueel misbruik en het 
beschermen van de volksgezondheid, 
hetgeen betekent dat ouders niet 
noodzakelijkerwijs het recht hebben te 
beslissen dat hun kinderen geen lessen 
seksuele voorlichting mogen volgen,

Schrappen

Or. pl



AM\1200339NL.docx 37/186 PE648.414v02-00

NL

Amendement 85
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Visum 35

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de uitspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 19 december 2017 in de zaak 
A.R. en L.R. tegen Zwitserland 
(22338/15), waarin wordt bekrachtigd dat 
alomvattende seksuele voorlichting in het 
belang van het kind is en strookt met het 
legitieme belang van het beschermen van 
kinderen tegen seksueel misbruik en het 
beschermen van de volksgezondheid, 
hetgeen betekent dat ouders niet 
noodzakelijkerwijs het recht hebben te 
beslissen dat hun kinderen geen lessen 
seksuele voorlichting mogen volgen,

Schrappen

Or. pl

Amendement 86
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Visum 35

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de uitspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 19 december 2017 in de zaak 
A.R. en L.R. tegen Zwitserland 
(22338/15), waarin wordt bekrachtigd dat 
alomvattende seksuele voorlichting in het 
belang van het kind is en strookt met het 
legitieme belang van het beschermen van 
kinderen tegen seksueel misbruik en het 
beschermen van de volksgezondheid, 
hetgeen betekent dat ouders niet 
noodzakelijkerwijs het recht hebben te 

– gezien de uitspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 19 december 2017 in de zaak 
A.R. en L.R. tegen Zwitserland 
(22338/15), waarin wordt bekrachtigd dat 
seksuele voorlichting op school een 
aanvulling vormt op de seksuele 
voorlichting binnen het gezin en waarin 
wordt erkend dat de school de seksuele 
voorlichting door de ouders louter 
“aanvult”,
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beslissen dat hun kinderen geen lessen 
seksuele voorlichting mogen volgen,

Or. en

Amendement 87
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Visum 35

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de uitspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 19 december 2017 in de zaak 
A.R. en L.R. tegen Zwitserland 
(22338/15), waarin wordt bekrachtigd dat 
alomvattende seksuele voorlichting in het 
belang van het kind is en strookt met het 
legitieme belang van het beschermen van 
kinderen tegen seksueel misbruik en het 
beschermen van de volksgezondheid, 
hetgeen betekent dat ouders niet 
noodzakelijkerwijs het recht hebben te 
beslissen dat hun kinderen geen lessen 
seksuele voorlichting mogen volgen,

– gezien de uitspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 19 december 2017 in de zaak 
A.R. en L.R. tegen Zwitserland 
(22338/15), waarin wordt bekrachtigd dat 
alomvattende seksuele voorlichting het 
legitieme doel dient van het beschermen 
van de volksgezondheid, het beschermen 
van kinderen tegen seksueel geweld en het 
voorbereiden van kinderen op de 
maatschappij; het Hof erkende derhalve 
niet dat de lidstaten verplicht zijn om 
ouders toe te staan hun kinderen te 
onttrekken aan dergelijke voorlichting,

Or. en

Amendement 88
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Visum 36

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de uitspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 13 juni 2019 in de zaak Sh.D. en 
anderen tegen Griekenland, Oostenrijk, 
Kroatië, Hongarije, Noord-Macedonië, 
Servië en Slovenië (141165/16), waarin 
wordt bekrachtigd dat de extreme 

– gezien de uitspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 13 juni 2019 in de zaak Sh.D. en 
anderen tegen Griekenland, Oostenrijk, 
Kroatië, Hongarije, Noord-Macedonië, 
Servië en Slovenië (141165/16),
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kwetsbaarheid van kinderen zwaarder 
moet wegen dan de illegale status met de 
vaststelling van noodzakelijke 
maatregelen om hen te beschermen, en 
dat autoriteiten artikel 5 hebben 
geschonden door automatisch het regime 
van beschermende bewaring toe te passen 
zonder alternatieven voor bewaring te 
onderzoeken en zonder rekening te 
houden met het vereiste uit hoofde van het 
EU-recht om de bewaring van kinderen te 
vermijden,

Or. en

Amendement 89
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Visum 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het arrest van het EHRM 
van 13 februari 2020 in de zaken N.D. en 
N.T. tegen Spanje, zaken 8675/15 en 
8697/15, waarin “refoulement” van 
migranten die op illegale wijze en met 
geweld het Spaanse grondgebied betreden, 
wordt aanvaard,

Or. es

Amendement 90
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Visum 37

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissie gelijkheid en non-
discriminatie van de Raad van Europa 
van 12 september 2019 over obstetrisch en 

Schrappen
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gynaecologisch geweld, met daarin 
gedetailleerde beschrijvingen van 
inbreuken op de mensenrechten van 
vrouwen in het kader van de verstrekking 
van gezondheidszorgdiensten,

Or. en

Amendement 91
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Visum 37

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissie gelijkheid en non-
discriminatie van de Raad van Europa 
van 12 september 2019 over obstetrisch en 
gynaecologisch geweld, met daarin 
gedetailleerde beschrijvingen van 
inbreuken op de mensenrechten van 
vrouwen in het kader van de verstrekking 
van gezondheidszorgdiensten,

Schrappen

Or. en

Amendement 92
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Visum 38

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van de 
Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa van 3 oktober 2019 over 
obstetrisch en gynaecologisch geweld 
(RES 2306), waarin de lidstaten van de 
Raad van Europa worden opgeroepen 
obstetrisch en gynaecologisch geweld te 
bestrijden, en aanbevelingen worden 

– gezien de resolutie van de 
Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa van 3 oktober 2019 over 
obstetrisch en gynaecologisch geweld 
(RES 2306) en het daaraan gerelateerde 
verslag van de Commissie voor gelijkheid 
en non-discriminatie van de Raad van 
Europa van 12 september 2019, waarin de 
lidstaten van de Raad van Europa worden 



AM\1200339NL.docx 41/186 PE648.414v02-00

NL

geformuleerd over hoe dat te doen, opgeroepen obstetrisch en gynaecologisch 
geweld te bestrijden, en aanbevelingen 
worden geformuleerd over hoe dat te doen,

Or. en

Amendement 93
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de discussienota getiteld 
“Women’s sexual and reproductive health 
and rights in Europe” (2017) van de 
Commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa,

Or. en

Amendement 94
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Visum 39

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa van 21 mei 2019 
naar aanleiding van haar bezoek aan 
Hongarije van 4 t/m 8 februari 2019 
(CommDH(2019)13),

Schrappen

Or. en

Amendement 95
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi
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Ontwerpresolutie
Visum 40

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van de 
Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa van 28 juni 2019 over 
“refoulement”-maatregelen en -
praktijken in lidstaten van de Raad van 
Europa (RES 2299),

Schrappen

Or. en

Amendement 96
Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Visum 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het arrest van 13 februari 
2020 van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens in de zaak N.D. en 
N.T. tegen Spanje (8675/15 en 8679/15), 
waarin is bepaald dat migranten die op 
illegale wijze binnenkomen, zichzelf in 
een illegale situatie brengen, waarin de 
wettelijke waarborgen derhalve niet van 
toepassing zijn,

Or. es

Amendement 97
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Abir Al-Sahlani, Karen Melchior, Josianne Cutajar, 
Fabienne Keller, Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Visum 40 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van de 
Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa van oktober 2014 over 
alternatieven voor de detentie van 
kinderen in het kader van immigratie 
(RES 2020),

Or. en

Amendement 98
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Visum 41

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de rapporten van nationale, 
Europese en internationale ngo’s,

Schrappen

Or. en

Amendement 99
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Visum 41

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de rapporten van nationale, 
Europese en internationale ngo’s,

– gezien de rapporten van nationale, 
Europese en internationale ngo’s en de 
rapporten van de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa,

Or. en

Amendement 100
Balázs Hidvéghi
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Ontwerpresolutie
Visum 44

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de Raad 
van Europa van 1 augustus 2011 inzake 
het voorkomen en bestrijden van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld (het 
“Verdrag van Istanbul”),

Schrappen

Or. en

Amendement 101
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Visum 45 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
12 december 2018 over conclusies en 
aanbevelingen van de Bijzondere 
Commissie terrorisme1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0512.

Or. en

Amendement 102
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie over versterking van de 
rechtsstaat binnen de Unie – een 
blauwdruk voor actie (COM(2019) 343),
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Or. en

Amendement 103
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Visum 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap,

Or. en

Amendement 104
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Visum 46 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens,

Or. en

Amendement 105
Evin Incir, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Visum 47

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verslagen 2018 en 2019 
van het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten over de situatie van 
de grondrechten,

Schrappen

Or. en
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Amendement 106
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Visum 47 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
14 november 2018 over de noodzaak van 
een omvattend EU-mechanisme voor de 
bescherming van democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P7_TA(2018)0456.

Or. en

Amendement 107
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 48 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verplichting van de EU 
op grond van artikel 6, lid 2, VEU, om toe 
te treden tot het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens,

Or. en

Amendement 108
Clare Daly, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat eerbied voor de 
menselijke waardigheid, vrijheid, 
democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en 
eerbiediging van de mensenrechten, 
waaronder de rechten van personen die 
tot minderheden behoren, de waarden zijn 
waarop de EU berust, zoals neergelegd in 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en zoals weerspiegeld in 
het Handvest en opgenomen in 
internationale mensenrechtenverdragen; 
overwegende dat het Handvest deel 
uitmaakt van het primaire EU-recht;

Or. en

Amendement 109
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging -A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A bis. overwegende dat de eerbiediging 
van de rechtstaat een essentiële 
voorwaarde is voor de bescherming van 
de grondrechten, en overwegende dat de 
lidstaten de eindverantwoordelijkheid 
dragen voor het waarborgen van de 
mensenrechten van alle burgers;

Or. en

Amendement 110
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU niet 
uitsluitend een monetaire unie is, maar 
ook een sociale unie, zoals vastgelegd in 
het Handvest, het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens, het Europees 
Sociaal Handvest en de Europese Pijler 
van sociale rechten;

Schrappen

Or. pl

Amendement 111
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU niet 
uitsluitend een monetaire unie is, maar ook 
een sociale unie, zoals vastgelegd in het 
Handvest, het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, het Europees Sociaal 
Handvest en de Europese Pijler van sociale 
rechten;

A. overwegende dat de EU niet 
uitsluitend een monetaire unie is, maar ook 
een sociale unie, zoals vastgelegd in het 
Handvest, het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, het Europees Sociaal 
Handvest en de Europese pijler van sociale 
rechten alsook andere wetgeving die 
gericht is op de bescherming van de 
fundamentele en de mensenrechten in 
Europa; overwegende dat artikel 
151 VWEU verwijst naar de sociale 
grondrechten zoals vastgelegd in het 
Europees Sociaal Handvest; overwegende 
dat de Unie nog steeds niet is toegetreden 
tot het EVRM, ondanks haar verplichting 
om dit uit hoofde van artikel 6, lid 2, VEU 
te doen;

Or. en

Amendement 112
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Caterina Chinnici, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Klára Dobrev
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Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU niet 
uitsluitend een monetaire unie is, maar ook 
een sociale unie, zoals vastgelegd in het 
Handvest, het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, het Europees 
Sociaal Handvest en de Europese Pijler 
van sociale rechten;

A. overwegende dat de EU niet 
uitsluitend een monetaire unie is, maar ook 
een op waarden gebaseerde unie; 
overwegende dat in artikel 2 VEU is 
bepaald dat eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, waaronder de 
rechten van personen die tot minderheden 
behoren, de waarden zijn waarop de Unie 
berust, dat de lidstaten deze waarden 
gemeen hebben, en dat deze waarden door 
de EU en door elke lidstaat afzonderlijk in 
alle interne en externe beleidsmaatregelen 
consequent moeten worden geëerbiedigd 
en actief moeten worden bevorderd;

Or. en

Amendement 113
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Lefteris Christoforou, Karen Melchior, Laurence 
Farreng, Fabienne Keller, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat vrouwen en 
kinderen een groter risico lopen het 
slachtoffer te worden van mensenhandel, 
uitbuiting en seksueel misbruik, zowel 
online als offline, onder meer door 
mensensmokkelaars, en dat de lidstaten 
derhalve kinderbeschermingssystemen in 
het leven moeten roepen en versterken om 
geweld tegen en misbruik, verwaarlozing 
en uitbuiting van kinderen te voorkomen 



PE648.414v02-00 50/186 AM\1200339NL.docx

NL

en daartegen op te treden;

Or. en

Amendement 114
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat volgens Eurostat 
in 21 lidstaten een nationaal 
minimumloon geldt; overwegende dat dat 
minimumloon in enkele gevallen echter zo 
laag is ten opzichte van het gemiddelde 
loon dat vele werkenden op de 
armoedegrens leven en er een risico op 
sociale dumping en uitbuiting in andere 
lidstaten ontstaat;

Or. it

Amendement 115
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Caterina Chinnici, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in artikel 17 VEU 
is bepaald dat de Commissie toeziet op de 
toepassing van de Verdragen; 
overwegende dat een weigering van een 
lidstaat om het EU-recht, de scheiding der 
machten, de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht en de voorspelbaarheid 
van het overheidsoptreden volledig te 
handhaven, neerkomt op ondermijning 
van de EU als juridische ruimte;

Or. en



AM\1200339NL.docx 51/186 PE648.414v02-00

NL

Amendement 116
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat hardnekkige 
racistische, xenofobe en homofobe 
denkbeelden langzamerhand normaal 
worden gevonden in de lidstaten en 
worden omarmd door opinieleiders en 
politici in de gehele EU, waardoor er een 
maatschappelijk klimaat ontstaat dat als 
voedingsbodem dient voor racisme, 
discriminatie en haatmisdrijven;

Or. en

Amendement 117
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat enig gevaar voor 
een schending van de in artikel 2 VEU 
bedoelde waarden door een lidstaat niet 
alleen gevolgen heeft voor de betrokken 
lidstaat, maar ook voor de andere 
lidstaten en voor de Unie in haar geheel;

Or. en

Amendement 118
Charlie Weimers
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Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. is zeer bezorgd over de alsmaar 
krimpende publieke ruimte, waaronder in 
het digitale publieke domein, voor 
onafhankelijke meningen, opinies en 
debat; merkt op dat ook westerse 
democratieën worden geraakt door de 
mondiale trend waarbij de vrijheid van 
meningsuiting wordt ingeperkt;

Or. en

Amendement 119
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in artikel 2 VEU 
is bepaald dat de EU is gestoeld op de 
waarden van eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, waaronder de 
rechten van personen die tot minderheden 
behoren;

Or. en

Amendement 120
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
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Unie is bepaald dat de Unie de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten 
voor de inhoud van het onderwijs en de 
opzet van het onderwijsstelsel volledig zal 
eerbiedigen;

Or. pl

Amendement 121
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de speciale 
Eurobarometerenquête van de Commissie 
van maart 2019 laat zien dat het Handvest 
nog steeds weinig bekend is;

Or. en

Amendement 122
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat vrouwenrechten 
mensenrechten zijn en in die 
hoedanigheid universeel, en dat 
vrouwenrechten in alle lidstaten 
geëerbiedigd en bevorderd moeten 
worden;

Or. en
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Amendement 123
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de term 
“personen die tot minderheden behoren” 
in het Verdrag van Lissabon in het 
primaire EU-recht is geïntroduceerd, de 
eerste expliciete verwijzing ooit in de 
geschiedenis van het EU-recht; 
overwegende dat artikel 2 VEU bepaalt 
dat “[d]e waarden waarop de Unie berust 
[...] eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten [zijn], waaronder 
de rechten van personen die tot 
minderheden behoren”, en dat de 
lidstaten “[d]eze waarden [...] gemeen 
[hebben] in een samenleving die 
gekenmerkt wordt door pluralisme, non-
discriminatie, verdraagzaamheid, 
rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid 
van vrouwen en mannen”; overwegende 
dat alle lidstaten deze waarden gemeen 
hebben en dat deze waarden door de EU 
en door elke lidstaat afzonderlijk in alle 
interne en externe beleidsmaatregelen 
consequent moeten worden geëerbiedigd 
en actief moeten worden bevorderd; 
overwegende dat deze rechten dezelfde 
behandeling verdienen als de andere in de 
Verdragen verankerde rechten;

Or. en

Amendement 124
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat er dikwijls een 
verband bestaat tussen een achteruitgang 
op het gebied van vrouwenrechten en 
gendergelijkheid en een verslechterende 
situatie op het gebied van democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten in ruimere 
zin; overwegende dat vrouwenrechten 
daarom in het volgend meerjarig 
financieel kader moeten worden 
opgenomen in het 
monitoringsmechanisme voor de 
rechtsstaat; overwegende dat mannen en 
vrouwen als bondgenoten een tegenwicht 
moeten bieden aan deze achteruitgang en 
dat zij vooruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid en bevordering van 
vrouwenrechten gezamenlijk moeten 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 125
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat raciale, etnische 
en religieuze minderheden te maken 
krijgen met structureel racisme, 
discriminatie, haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen, gebrekkige 
toegang tot de rechter en aanhoudende 
sociaaleconomische ongelijkheid op 
terreinen zoals huisvesting, 
gezondheidszorg, werkgelegenheid en 
onderwijs, hetgeen moet worden erkend 
als ernstige belemmering voor het 
volledige genot van de grondrechten en 
als grote belemmering voor inclusie en 
gelijkheid;
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Or. en

Amendement 126
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat 
inkomensarmoede slechts één aspect is 
van het gehele concept van armoede en 
dat armoede derhalve niet alleen 
betrekking heeft op materiële middelen, 
maar ook op sociale middelen, in het 
bijzonder onderwijs, gezondheidszorg en 
toegang tot diensten;

Or. it

Amendement 127
Clare Daly, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de EU in 2018 en 
2019 werd geconfronteerd met ernstige, 
complexe uitdagingen met betrekking tot 
de bescherming van de grondrechten, de 
rechtsstaat en de democratie, die 
intrinsiek met elkaar verbonden zijn;

Or. en

Amendement 128
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Caterina Chinnici, Sylwia Spurek, Klára Dobrev
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Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de EU ook een 
sociale unie is, zoals vastgelegd in het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens, het Europees Sociaal Handvest en 
de Europese pijler van sociale rechten;

Or. en

Amendement 129
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne 
Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de haatzaaiende 
uitlatingen en haatmisdrijven die worden 
ingegeven door onverdraagzaamheid uit 
extreemlinkse en extreemrechtse hoek 
toenemen;

Or. en

Amendement 130
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat 
onvoldoende voortgang is geboekt op het 
gebied van de grondrechten, met inbegrip 
van vrouwenrechten, in het bijzonder op 
cruciale gebieden van institutionele 
kaders en beleidskaders voor 
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gendergelijkheid; overwegende dat er de 
afgelopen jaren in bepaalde lidstaten 
sprake is geweest van een georganiseerde 
en zorgwekkende achteruitgang op het 
gebied van de rechten van vrouwen en 
van LGBTI+-personen, waarbij 
antigenderbewegingen de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
trachten in te perken, onder meer door 
moderne vormen van anticonceptie 
ontoegankelijk te maken, regressieve 
voorwaarden voor abortus in te voeren, 
pogingen te doen tot een algeheel verbod 
op abortus, gelijke rechten voor LGBTI+-
personen te beperken, een verbod uit te 
vaardigen op seksuele voorlichting en 
genderstudies, en door campagnes te 
bevorderen tegen het Verdrag van 
Istanbul, waarin het voorkomen van 
gendergerelateerd geweld ontkend wordt;

Or. en

Amendement 131
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de EU en 
de lidstaten gedeelde bevoegdheden 
hebben op het gebied van huisvesting; 
overwegende dat er zowel nationale 
strategieën als een EU-strategie nodig 
zijn; overwegende dat huisvesting geen 
“hulpbron” is, maar een eerste 
levensbehoefte, en dat burgers zonder een 
huis niet volledig aan de samenleving 
kunnen deelnemen en hun grondrechten 
niet volledig kunnen genieten; 
overwegende dat dakloosheid mensen hun 
mensenrechten ontneemt en op zich een 
inbreuk op de mensenrechten vormt; 
overwegende dat er een onacceptabele 
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toename is van het aantal huisuitzettingen 
en daklozen in de gehele EU;

Or. en

Amendement 132
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat 
zigeunerhaat een hardnekkig probleem is 
in de gehele EU en dat de Roma met 
structurele zigeunerhaat en aanhoudende 
sociaaleconomische ongelijkheid te 
maken hebben op gebieden zoals 
huisvesting, gezondheidszorg, 
werkgelegenheid en onderwijs; 
overwegende dat de Roma steeds meer te 
maken krijgen met haatzaaiende 
uitlatingen in het openbaar, op sociale 
media en door politici, met politiegeweld 
waaronder collectieve bestraffing en 
etnisch profileren en met segregatie op 
het gebied van huisvesting en op school;

Or. en

Amendement 133
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat raciale, 
etnische, taalkundige en religieuze 
minderheden te maken krijgen met 
structureel racisme, discriminatie, 
haatmisdrijven en haatzaaiende 
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uitlatingen, gebrekkige toegang tot de 
rechter en aanhoudende 
sociaaleconomische ongelijkheid op 
terreinen zoals huisvesting, 
gezondheidszorg, werkgelegenheid en 
onderwijs, hetgeen moet worden erkend 
als ernstige belemmering voor het 
volledige genot van de grondrechten en 
als grote belemmering voor inclusie en 
gelijkheid;

Or. en

Amendement 134
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de rechten 
met betrekking tot gelijkheid, vrijheden en 
rechtvaardigheid in toenemende mate 
worden geschonden1 bis; overwegende dat 
vandaag de dag niet alleen 
mensenrechten worden geschonden, maar 
hele systemen ter bescherming van de 
mensenrechten worden afgewezen1 ter; 

__________________
1 bis FRA-verslag over de grondrechten 
2019.
1 ter Grondrechtenforum 2018, verklaring 
van de voorzitter, 23 oktober 2018, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-
statement_en.pdf

Or. en

Amendement 135
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne 
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Keller, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier 
Chastel

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat een 
onafhankelijke rechterlijke macht, 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en pluralisme in de media 
cruciale onderdelen van de rechtsstaat 
zijn;

Or. en

Amendement 136
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat de 
opkomst van onzeker werk, zoals 
onvrijwillig deeltijdwerk en 
arbeidscontracten voor bepaalde tijd, 
nulurencontracten, onbetaalde stages, 
werk in de “klusjeseconomie” en 
schijnzelfstandigheid zeer zorgwekkend 
is; overwegende dat dergelijke vormen 
van werkgelegenheid mogelijk 
onvoldoende de rechten eerbiedigen die 
zijn vastgelegd in artikel 31 van het 
Handvest, of het recht van werknemers 
om collectief te onderhandelen, wat een 
belangrijk instrument is voor werknemers 
om hun grondrechten te waarborgen;

Or. en
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Amendement 137
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat 
gendergerelateerd geweld in welke vorm 
dan ook (waaronder intimidatie en geweld 
op het werk, thuis en online) een 
schending van de grondrechten is die alle 
maatschappelijke gelederen treft, 
ongeacht leeftijd, opleiding, inkomen, 
sociale status en land van herkomst of 
woonplaats, en die een groot obstakel 
vormt voor de gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen;

Or. en

Amendement 138
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Caterina 
Chinnici, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat het geweld 
tegen vrouwen aanhoudt en fysiek, 
geestelijk en seksueel geweld omvat; 
overwegende dat initiatieven zoals #metoo 
belangrijk zijn; overwegende dat vrouwen 
nog steeds worden gediscrimineerd op de 
arbeidsmarkt en dat een vrouw slechts 
84 % van het salaris van een man krijgt;

Or. en

Amendement 139
Cornelia Ernst
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Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat 
slachtoffers van politiegeweld door een 
disfunctionerende rechtsstaat in sommige 
lidstaten geen bescherming genieten of 
toegang hebben tot de rechter, en 
daarentegen worden vervolgd door de 
overheid;

Or. en

Amendement 140
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat vrouwen, 
met name vrouwen met een handicap, 
migrantenvrouwen, vrouwen die tot een 
etnische minderheid behoren, gekleurde 
vrouwen, Romavrouwen, oudere vrouwen, 
laagopgeleide vrouwen, vrouwen met 
gezondheidsproblemen en LGBTI+-
vrouwen vaker te maken krijgen met 
meervoudige en intersectionele vormen 
van discriminatie;

Or. en

Amendement 141
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat het 
EHRM heeft bepaald dat verschillende 
vormen van milieuaantasting kunnen 
leiden tot schendingen van de 
mensenrechten, zoals het recht op leven, 
het recht op een privé- en gezinsleven, het 
verbod op onmenselijke en vernederende 
behandelingen en het ongestoord genot 
van de eigen woning;

Or. en

Amendement 142
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat 
antisemitisme overal in de EU een 
hardnekkig alledaags probleem blijft en 
dat verschillende lidstaten een stijging 
melden van antisemitische misdrijven, en 
dat personen die het slachtoffer worden 
van antisemitisme over het algemeen geen 
aangifte doen bij de politie;

Or. en

Amendement 143
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat de situatie 
van de LGBTI-rechten ernstig 
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verslechtert, en wel dusdanig dat er 
“LGBTI-vrije zones” worden ingesteld;

Or. en

Amendement 144
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat liefst 
elf lidstaten geen gegevens verstrekken 
over vrouwelijke slachtoffers van moord 
met voorbedachten rade door een partner 
of familielid; overwegende dat uit de 
gegevens van de overige 17 EU-lidstaten 
blijkt dat in 2016 788 vrouwen zijn 
vermoord door een partner of 
familielid1 bis;
__________________
1 bis 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df

Or. en

Amendement 145
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat het laatste 
decennium op mondiaal en Europees 
niveau een zichtbaar en georganiseerd 
offensief op gang is gekomen tegen 
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gendergelijkheid en vrouwenrechten, met 
inbegrip van seksuele en reproductieve 
rechten;

Or. en

Amendement 146
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat er een 
toenemend risico bestaat dat 
antiterrorismebeleid een discriminerende 
uitwerking heeft, waaronder bovenmatig 
toezicht op en bovenmatige controle van 
moslimgemeenschappen in Europa;

Or. en

Amendement 147
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A octies. overwegende dat sommige 
lidstaten de laatste jaren hebben 
geprobeerd om maatregelen op het gebied 
van seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten terug te draaien, zoals de 
bestaande rechtsbescherming voor de 
toegang van vrouwen tot abortuszorg, 
waarbij onder meer regressieve 
voorwaarden voor abortus zijn ingevoerd, 
zoals verplichte bevooroordeelde 
begeleiding of wachtperioden, en waarbij 
de belemmeringen voor de toegang tot 
abortus in de praktijk niet worden 
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weggenomen, en pogingen om abortus 
volledig te verbieden of om bestaande 
rechtsgronden voor abortus af te 
schaffen; overwegende dat er in sommige 
lidstaten echter ook geleidelijke 
liberaliserende hervormingen worden 
doorgevoerd;

Or. en

Amendement 148
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A octies. overwegende dat in 
artikel 8 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie het 
beginsel van gendermainstreaming is 
neergelegd door te stellen dat de Unie er 
bij elk optreden naar moet streven de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bevorderen;

Or. en

Amendement 149
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A octies. overwegende dat het 
toegenomen gebruik van nieuwe 
technologie door staten, zoals preventief 
toezicht en het gebruik van 
gezichtsherkenning, een aantal risico’s 
met zich meebrengt voor raciale 
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minderheden in Europa;

Or. en

Amendement 150
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A nonies. overwegende dat 
ecologische misstanden regelmatig 
gezondheidsrisico’s met zich meebrengen 
en schadelijk zijn voor het welzijn en dat 
bepaalde gemeenschappen en groepen, 
onder wie gekleurde mensen en etnische 
minderheden, onevenredig worden 
getroffen door milieuproblemen, minder 
goed toegang hebben tot 
milieuhulpbronnen en -diensten en 
worden gediscrimineerd wat betreft hun 
recht op informatie, op deelname aan de 
besluitvorming en op toegang tot de 
rechter bij milieuaangelegenheden;

Or. en

Amendement 151
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A nonies. overwegende dat de 
gelijkheid van mannen en vrouwen een 
fundamentele waarde van de EU is; 
overwegende dat het recht op gelijke 
behandeling en non-discriminatie een 
grondrecht is dat is verankerd in de 
Verdragen en dat dit recht moet worden 
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toegepast in de wetgeving, de praktijk, de 
jurisprudentie en het dagelijks leven;

Or. en

Amendement 152
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A decies. overwegende dat vrouwen, 
LGBTI-personen, personen met een 
handicap en personen die tot raciale, 
religieuze of etnische minderheden 
behoren, te maken krijgen met 
intersectionele discriminatie die de 
effecten van discriminatie op hun leven 
verergert, en dat de seksuele en 
reproductieve rechten van vrouwen uit 
deze groepen niet worden beschermd;

Or. en

Amendement 153
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A decies. overwegende dat artikel 13 
van het Verdrag van Amsterdam de EU 
een rechtsgrond biedt voor de bestrijding 
van discriminatie op grond van geslacht, 
ras, etnische afkomst, godsdienst of 
levensbeschouwing, een handicap, leeftijd 
of seksuele geaardheid;

Or. en
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Amendement 154
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A undecies. overwegende dat de EU 
reeds een algeheel kader voor gelijke 
behandeling in werkgelegenheid en 
beroep heeft ingevoerd, waardoor zij 
bevoegd is om discriminatie op de 
arbeidsmarkt op grond van godsdienst of 
levensovertuiging, leeftijd, een handicap 
en seksuele geaardheid te bestrijden; 
overwegende dat soortgelijke 
antidiscriminatiemaatregelen zo spoedig 
mogelijk ook buiten de arbeidsmarkt 
moeten worden genomen;

Or. en

Amendement 155
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A duodecies. overwegende dat vrouwen 
nog altijd ondervertegenwoordigd zijn op 
de arbeidsmarkt en gediscrimineerd 
worden, met name in leidinggevende 
posities, terwijl zij oververtegenwoordigd 
zijn in laagbetaalde sectoren zoals sociaal 
werk, de zorg en het onderwijs, en dat zij 
meer tijd dan mannen besteden aan 
onbetaald huishoudelijk werk en zorg, 
aangezien 80 % van alle in de EU 
verleende zorg afkomstig is van 
onbetaalde, informele zorgverleners, en 
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75 % van deze zorgverleners vrouw is; 
overwegende dat er in onze samenleving 
nog altijd een sterke beroepssegregatie 
bestaat tussen de rollen en banen van 
vrouwen en mannen, die negatieve 
gevolgen heeft voor de gendergelijkheid 
op het gebied van inkomen en voor de 
maatschappelijke ontwikkeling; 
overwegende dat er speciale maatregelen 
nodig zijn om vrouwen te ondersteunen, 
met name vrouwen die terugkeren op de 
arbeidsmarkt na een lange onderbreking 
van hun loopbaan, zodat zij meer 
mogelijkheden hebben op de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 156
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A terdecies. overwegende dat een vrouw 
per uur gemiddeld 84 cent verdient 
wanneer een man een euro verdient, 
waardoor een loonkloof tussen mannen 
en vrouwen van 16 % ontstaat; 
overwegende dat de genderkloof op het 
gebied van pensioenen 35 % bedraagt1 bis;
__________________
1 bis 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df

Or. en

Amendement 157
Samira Rafaela
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namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quaterdecies. overwegende dat de 
digitale sector een voorbeeld is van een 
beter betaald werkterrein dat een grote 
maatschappelijke impact heeft; 
overwegende dat slechts 17 % van de ICT-
specialisten vrouw is; overwegende dat 
vrouwen in Europa op veel niveaus 
ondervertegenwoordigd zijn, bijvoorbeeld 
in start-ups, in de innovatiesector, en als 
ontvangers van durfkapitaal;

Or. en

Amendement 158
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A quindecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quindecies. overwegende dat uit het 
verslag van het Bureau voor de 
grondrechten (FRA) over de situatie van 
de grondrechten in 2019, uit de enquête 
van het FRA en uit diverse nationale 
studies blijkt dat discriminatie en 
ongelijkheid op verschillende gronden in 
de hele EU nog altijd dagelijks aan de 
orde zijn; overwegende dat uit deze 
bevindingen ook eenduidig naar voren 
komt dat mensen die gediscrimineerd 
worden dit zelden melden; overwegende 
dat de nationale gelijkheidsorganen een 
cruciale rol moeten spelen bij de 
bevordering van gelijke behandeling en 
het verlenen van bijstand aan slachtoffers 
van discriminatie;
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Or. en

Amendement 159
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat met name Roma-
vrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd 
en vaak te maken krijgen met ernstige 
vormen van verbale, lichamelijke, 
psychologische en raciale intimidatie in 
het kader van reproductieve 
gezondheidszorgdiensten, zoals we weten 
uit Bulgarije19, overwegende dat Roma in 
die lidstaat ook te maken krijgen met 
etnische segregatie in kraamklinieken, en 
in aparte kamers met aparte badkamers 
en aparte eetruimten worden geplaatst20; 
overwegende dat Roma in sommige 
lidstaten, zoals Slowakije en Tsjechië, 
stelselmatig aan praktijken zoals 
gedwongen en dwangsterilisatie worden 
onderworpen, en geen passende 
schadeloosstelling, waaronder 
compensatie, kunnen krijgen voor de 
daaruit resulterende schendingen van 
hun mensenrechten21,

B. overwegende dat de 
Romagemeenschappen bijzondere 
aandacht behoeven en dat ervoor moet 
worden gezorgd dat hun belang in 
aanmerking wordt genomen op het gebied 
van onderwijs, werk en gezondheidszorg, 
en dat daarbij speciale nadruk moet 
worden gelegd op integratie;

__________________
19 Commissaris voor mensenrechten van 
de Raad van Europa, Women’s Sexual 
and Reproductive Health and Rights in 
Europe, Raad van Europa, Straatsburg, 
2017, blz. 42-44; Uitspraak van het 
Europees Comité voor Sociale Rechten 
van 5 december 2018, Europees Centrum 
voor de rechten van Roma tegen 
Bulgarije, klacht nr. 151/2017; Europees 
Centrum voor de rechten van Roma, 
Romani woman harassed by racist 
hospital staff during childbirth wins case, 
Europees Centrum voor de rechten van 
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Roma, 18 januari 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Uitspraak van het Europees Comité 
voor Sociale Rechten van 5 december 
2018, Europees Centrum voor de rechten 
van Roma tegen Bulgarije, klacht 
nr. 151/2017.
21 Comité voor economische, sociale en 
culturele rechten, Concluding 
observations on the third periodic report 
of Slovakia, 18 oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, par. 44-45; Commissie 
voor de uitbanning van 
rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia, 19 
september 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, 
par. 19-20; Commissie voor de uitbanning 
van rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined eleventh 
and twelfth periodic reports of Slovakia, 
12 januari 2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, 
par. 23-24; Commissie mensenrechten, 
Concluding observations on the fourth 
report of Slovakia, 22 november 2016, 
CCPR/C/SVK/CO/4, par. 26-27.

Or. en

Amendement 160
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat met name Roma-
vrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd 
en vaak te maken krijgen met ernstige 
vormen van verbale, lichamelijke, 
psychologische en raciale intimidatie in het 

B. overwegende dat met name 
etnische en religieuze minderheden vaak 
te maken krijgen met verbale, lichamelijke, 
psychologische en raciale intimidatie; 
overwegende dat vrouwen en kinderen 
vaak de meest kwetsbare groepen vormen 
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kader van reproductieve 
gezondheidszorgdiensten, zoals we weten 
uit Bulgarije19, overwegende dat Roma in 
die lidstaat ook te maken krijgen met 
etnische segregatie in kraamklinieken, en 
in aparte kamers met aparte badkamers 
en aparte eetruimten worden geplaatst20; 
overwegende dat Roma in sommige 
lidstaten, zoals Slowakije en Tsjechië, 
stelselmatig aan praktijken zoals 
gedwongen en dwangsterilisatie worden 
onderworpen, en geen passende 
schadeloosstelling, waaronder 
compensatie, kunnen krijgen voor de 
daaruit resulterende schendingen van 
hun mensenrechten21,

binnen die minderheden en dat hun 
grondrechten aanzienlijk sterker onder 
druk staan;

__________________
19 Commissaris voor mensenrechten van 
de Raad van Europa, Women’s Sexual 
and Reproductive Health and Rights in 
Europe, Raad van Europa, Straatsburg, 
2017, blz. 42-44; Uitspraak van het 
Europees Comité voor Sociale Rechten 
van 5 december 2018, Europees Centrum 
voor de rechten van Roma tegen 
Bulgarije, klacht nr. 151/2017; Europees 
Centrum voor de rechten van Roma, 
Romani woman harassed by racist 
hospital staff during childbirth wins case, 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma, 18 januari 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Uitspraak van het Europees Comité 
voor Sociale Rechten van 5 december 
2018, Europees Centrum voor de rechten 
van Roma tegen Bulgarije, klacht 
nr. 151/2017.
21 Comité voor economische, sociale en 
culturele rechten, Concluding 
observations on the third periodic report 
of Slovakia, 18 oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, par. 44-45; Commissie 
voor de uitbanning van 
rassendiscriminatie, Concluding 
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observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia, 19 
september 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, 
par. 19-20; Commissie voor de uitbanning 
van rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined eleventh 
and twelfth periodic reports of Slovakia, 
12 januari 2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, 
par. 23-24; Commissie mensenrechten, 
Concluding observations on the fourth 
report of Slovakia, 22 november 2016, 
CCPR/C/SVK/CO/4, par. 26-27.

Or. en

Amendement 161
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat met name Roma-
vrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie in het kader van 
reproductieve gezondheidszorgdiensten, 
zoals we weten uit Bulgarije19, 
overwegende dat Roma in die lidstaat ook 
te maken krijgen met etnische segregatie in 
kraamklinieken, en in aparte kamers met 
aparte badkamers en aparte eetruimten 
worden geplaatst20; overwegende dat Roma 
in sommige lidstaten, zoals Slowakije en 
Tsjechië, stelselmatig aan praktijken zoals 
gedwongen en dwangsterilisatie worden 
onderworpen, en geen passende 
schadeloosstelling, waaronder 
compensatie, kunnen krijgen voor de 
daaruit resulterende schendingen van hun 
mensenrechten21,

B. overwegende dat in verschillende 
lidstaten steeds vaker melding wordt 
gedaan van gynaecologisch en 
verloskundig geweld, waaronder in 
Frankrijk, Kroatië, Bulgarije, Tsjechië, en 
Slowakije; overwegende dat de rechten 
van vrouwen in al hun diversiteit worden 
beschermd door het Verdrag, inclusief 
Romavrouwen, zwarte en gekleurde 
vrouwen, LBTI-vrouwen en vrouwen met 
een handicap; overwegende dat met name 
Romavrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie in het kader van 
reproductieve gezondheidszorgdiensten, 
zoals we weten uit Bulgarije19; 
overwegende dat Roma in die lidstaat ook 
te maken krijgen met etnische segregatie in 
kraamklinieken, en in aparte kamers met 
aparte badkamers en aparte eetruimten 
worden geplaatst20; overwegende dat Roma 
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in sommige lidstaten, zoals Slowakije en 
Tsjechië, stelselmatig aan praktijken zoals 
gedwongen en dwangsterilisatie worden 
onderworpen, en geen passende 
schadeloosstelling, waaronder 
compensatie, kunnen krijgen voor de 
daaruit resulterende schendingen van hun 
mensenrechten21;

__________________ __________________
19 Commissaris voor mensenrechten van de 
Raad van Europa, Women’s Sexual and 
Reproductive Health and Rights in Europe, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2017, 
blz. 42-44; Uitspraak van het Europees 
Comité voor Sociale Rechten van 5 
december 2018, Europees Centrum voor de 
rechten van Roma tegen Bulgarije, klacht 
nr. 151/2017; Europees Centrum voor de 
rechten van Roma, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case, Europees Centrum 
voor de rechten van Roma, 
18 januari 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

19 Commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa, Women’s Sexual and 
Reproductive Health and Rights in Europe, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2017, 
blz. 42-44; Uitspraak van het Europees 
Comité voor Sociale Rechten van 5 
december 2018, Europees Centrum voor de 
rechten van Roma tegen Bulgarije, klacht 
nr. 151/2017; Europees Centrum voor de 
rechten van Roma, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case, Europees Centrum 
voor de rechten van Roma, 
18 januari 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

20 Uitspraak van het Europees Comité voor 
Sociale Rechten van 5 december 2018, 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma tegen Bulgarije, klacht nr. 151/2017.

20 Uitspraak van het Europees Comité voor 
Sociale Rechten van 5 december 2018, 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma tegen Bulgarije, klacht nr. 151/2017.

21 Comité voor economische, sociale en 
culturele rechten, Concluding observations 
on the third periodic report of Slovakia, 18 
oktober 2019, E/C.12/SVK/CO/3, par. 44-
45; Commissie voor de uitbanning van 
rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia, 19 
september 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, 
par. 19-20; Commissie voor de uitbanning 
van rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined eleventh and 
twelfth periodic reports of Slovakia, 12 
januari 2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, 
par. 23-24; Commissie mensenrechten, 
Concluding observations on the fourth 
report of Slovakia, 22 november 2016, 

21 Comité voor economische, sociale en 
culturele rechten, Concluding observations 
on the third periodic report of Slovakia, 18 
oktober 2019, E/C.12/SVK/CO/3, par. 44-
45; Commissie voor de uitbanning van 
rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia, 19 
september 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, 
par. 19-20; Commissie voor de uitbanning 
van rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined eleventh and 
twelfth periodic reports of Slovakia, 12 
januari 2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, 
par. 23-24; Commissie mensenrechten, 
Concluding observations on the fourth 
report of Slovakia, 22 november 2016, 



PE648.414v02-00 78/186 AM\1200339NL.docx

NL

CCPR/C/SVK/CO/4, par. 26-27. CCPR/C/SVK/CO/4, par. 26-27.

Or. en

Amendement 162
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat met name Roma-
vrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie in het kader van 
reproductieve gezondheidszorgdiensten, 
zoals we weten uit Bulgarije19, 
overwegende dat Roma in die lidstaat ook 
te maken krijgen met etnische segregatie 
in kraamklinieken, en in aparte kamers 
met aparte badkamers en aparte 
eetruimten worden geplaatst20; 
overwegende dat Roma in sommige 
lidstaten, zoals Slowakije en Tsjechië, 
stelselmatig aan praktijken zoals 
gedwongen en dwangsterilisatie worden 
onderworpen, en geen passende 
schadeloosstelling, waaronder 
compensatie, kunnen krijgen voor de 
daaruit resulterende schendingen van hun 
mensenrechten21,

B. overwegende dat met name 
Romavrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie; overwegende dat 
Roma in sommige lidstaten stelselmatig 
aan praktijken zoals gedwongen en 
dwangsterilisatie worden onderworpen, en 
geen passende schadeloosstelling, 
waaronder compensatie, kunnen krijgen 
voor de daaruit resulterende schendingen 
van hun mensenrechten;

__________________
19 Commissaris voor mensenrechten van 
de Raad van Europa, Women’s Sexual 
and Reproductive Health and Rights in 
Europe, Raad van Europa, Straatsburg, 
2017, blz. 42-44; Uitspraak van het 
Europees Comité voor Sociale Rechten 
van 5 december 2018, Europees Centrum 
voor de rechten van Roma tegen 
Bulgarije, klacht nr. 151/2017; Europees 
Centrum voor de rechten van Roma, 
Romani woman harassed by racist 
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hospital staff during childbirth wins case, 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma, 18 januari 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Uitspraak van het Europees Comité 
voor Sociale Rechten van 5 december 
2018, Europees Centrum voor de rechten 
van Roma tegen Bulgarije, klacht 
nr. 151/2017.
21 Comité voor economische, sociale en 
culturele rechten, Concluding 
observations on the third periodic report 
of Slovakia, 18 oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, par. 44-45; Commissie 
voor de uitbanning van 
rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia, 
19 september 2019, CERD/C/CZE/CO/12-
13, par. 19-20; Commissie voor de 
uitbanning van rassendiscriminatie, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia, 12 januari 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, par. 23-24; 
Commissie mensenrechten, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia, 22 november 2016, 
CCPR/C/SVK/CO/4, par. 26-27.

Or. bg

Amendement 163
Ondřej Kovařík, Monika Beňová, Tomáš Zdechovský, Radka Maxová, Miroslav Číž, 
Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat met name Roma-
vrouwen met inbreuken op hun 

B. overwegende dat met name 
Romavrouwen met inbreuken op hun 
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vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie in het kader van 
reproductieve gezondheidszorgdiensten, 
zoals we weten uit Bulgarije19, 
overwegende dat Roma in die lidstaat ook 
te maken krijgen met etnische segregatie in 
kraamklinieken, en in aparte kamers met 
aparte badkamers en aparte eetruimten 
worden geplaatst20; overwegende dat 
Roma in sommige lidstaten, zoals 
Slowakije en Tsjechië, stelselmatig aan 
praktijken zoals gedwongen en 
dwangsterilisatie worden onderworpen, en 
geen passende schadeloosstelling, 
waaronder compensatie, kunnen krijgen 
voor de daaruit resulterende schendingen 
van hun mensenrechten21,

vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie in het kader van 
reproductieve gezondheidszorgdiensten, 
zoals we weten uit Bulgarije19; 
overwegende dat Roma in die lidstaat ook 
te maken krijgen met etnische segregatie in 
kraamklinieken, en in aparte kamers met 
aparte badkamers en aparte eetruimten 
worden geplaatst20;

__________________ __________________
19 Commissaris voor mensenrechten van de 
Raad van Europa, Women’s Sexual and 
Reproductive Health and Rights in Europe, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2017, 
blz. 42-44; Uitspraak van het Europees 
Comité voor Sociale Rechten van 5 
december 2018, Europees Centrum voor de 
rechten van Roma tegen Bulgarije, klacht 
nr. 151/2017; Europees Centrum voor de 
rechten van Roma, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case, Europees Centrum 
voor de rechten van Roma, 
18 januari 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

19 Commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa, Women’s Sexual and 
Reproductive Health and Rights in Europe, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2017, 
blz. 42-44; Uitspraak van het Europees 
Comité voor Sociale Rechten van 5 
december 2018, Europees Centrum voor de 
rechten van Roma tegen Bulgarije, klacht 
nr. 151/2017; Europees Centrum voor de 
rechten van Roma, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case, Europees Centrum 
voor de rechten van Roma, 
18 januari 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

20 Uitspraak van het Europees Comité voor 
Sociale Rechten van 5 december 2018, 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma tegen Bulgarije, klacht nr. 151/2017.

20 Uitspraak van het Europees Comité voor 
Sociale Rechten van 5 december 2018, 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma tegen Bulgarije, klacht nr. 151/2017.

21 Comité voor economische, sociale en 
culturele rechten, Concluding 
observations on the third periodic report 
of Slovakia, 18 oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, par. 44-45; Commissie 
voor de uitbanning van 
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rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia, 19 
september 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, 
par. 19-20; Commissie voor de uitbanning 
van rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined eleventh 
and twelfth periodic reports of Slovakia, 
12 januari 2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, 
par. 23-24; Commissie mensenrechten, 
Concluding observations on the fourth 
report of Slovakia, 22 november 2016, 
CCPR/C/SVK/CO/4, par. 26-27.

Or. en

Amendement 164
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat met name Roma-
vrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie in het kader van 
reproductieve gezondheidszorgdiensten, 
zoals we weten uit Bulgarije19, 
overwegende dat Roma in die lidstaat ook 
te maken krijgen met etnische segregatie in 
kraamklinieken, en in aparte kamers met 
aparte badkamers en aparte eetruimten 
worden geplaatst20; overwegende dat 
Roma in sommige lidstaten, zoals 
Slowakije en Tsjechië, stelselmatig aan 
praktijken zoals gedwongen en 
dwangsterilisatie worden onderworpen, en 
geen passende schadeloosstelling, 
waaronder compensatie, kunnen krijgen 
voor de daaruit resulterende schendingen 
van hun mensenrechten21;

B. overwegende dat met name 
Romavrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie in het kader van 
reproductieve gezondheidszorgdiensten, 
zoals we weten uit Bulgarije19; 
overwegende dat Roma in die lidstaat ook 
te maken krijgen met etnische segregatie in 
kraamklinieken, en in aparte kamers met 
aparte badkamers en aparte eetruimten 
worden geplaatst20;

__________________ __________________
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19 Commissaris voor mensenrechten van de 
Raad van Europa, Women’s Sexual and 
Reproductive Health and Rights in Europe, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2017, 
blz. 42-44; Uitspraak van het Europees 
Comité voor Sociale Rechten van 
5 december 2018, Europees Centrum voor 
de rechten van Roma tegen Bulgarije, 
klacht nr. 151/2017; Europees Centrum 
voor de rechten van Roma, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case, Europees Centrum 
voor de rechten van Roma, 18 januari 
2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

19 Commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa, Women’s Sexual and 
Reproductive Health and Rights in Europe, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2017, 
blz. 42-44; Uitspraak van het Europees 
Comité voor Sociale Rechten van 
5 december 2018, Europees Centrum voor 
de rechten van Roma tegen Bulgarije, 
klacht nr. 151/2017; Europees Centrum 
voor de rechten van Roma, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case, Europees Centrum 
voor de rechten van Roma, 18 januari 
2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

20 Uitspraak van het Europees Comité voor 
Sociale Rechten van 5 december 2018, 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma tegen Bulgarije, klacht nr. 151/2017.

20 Uitspraak van het Europees Comité voor 
Sociale Rechten van 5 december 2018, 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma tegen Bulgarije, klacht nr. 151/2017.

21 Comité voor economische, sociale en 
culturele rechten, Concluding 
observations on the third periodic report 
of Slovakia, 18 oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, par. 44-45; Commissie 
voor de uitbanning van 
rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia, 
19 september 2019, CERD/C/CZE/CO/12-
13, par. 19-20; Commissie voor de 
uitbanning van rassendiscriminatie, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia, 12 januari 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, par. 23-24; 
Commissie mensenrechten, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia, 22 november 2016, 
CCPR/C/SVK/CO/4, par. 26-27.

Or. sk

Amendement 165
Nadine Morano
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat met name Roma-
vrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie in het kader van 
reproductieve gezondheidszorgdiensten, 
zoals we weten uit Bulgarije19, 
overwegende dat Roma in die lidstaat ook 
te maken krijgen met etnische segregatie in 
kraamklinieken, en in aparte kamers met 
aparte badkamers en aparte eetruimten 
worden geplaatst20; overwegende dat Roma 
in sommige lidstaten, zoals Slowakije en 
Tsjechië, stelselmatig aan praktijken zoals 
gedwongen en dwangsterilisatie worden 
onderworpen, en geen passende 
schadeloosstelling, waaronder 
compensatie, kunnen krijgen voor de 
daaruit resulterende schendingen van hun 
mensenrechten21,

B. overwegende dat met name 
Romavrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie in het kader van 
reproductieve gezondheidszorgdiensten; 
overwegende dat Roma soms ook te maken 
krijgen met etnische segregatie in 
kraamklinieken, en in aparte kamers met 
aparte badkamers en aparte eetruimten 
worden geplaatst; overwegende dat Roma 
in sommige lidstaten stelselmatig aan 
praktijken zoals gedwongen en 
dwangsterilisatie worden onderworpen, en 
geen passende schadeloosstelling, 
waaronder compensatie, kunnen krijgen 
voor de daaruit resulterende schendingen 
van hun mensenrechten;

__________________
19 Commissaris voor mensenrechten van 
de Raad van Europa, Women’s Sexual 
and Reproductive Health and Rights in 
Europe, Raad van Europa, Straatsburg, 
2017, blz. 42-44; Uitspraak van het 
Europees Comité voor Sociale Rechten 
van 5 december 2018, Europees Centrum 
voor de rechten van Roma tegen 
Bulgarije, klacht nr. 151/2017; Europees 
Centrum voor de rechten van Roma, 
Romani woman harassed by racist 
hospital staff during childbirth wins case, 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma, 18 januari 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Uitspraak van het Europees Comité 
voor Sociale Rechten van 5 december 
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2018, Europees Centrum voor de rechten 
van Roma tegen Bulgarije, klacht nr. 
151/2017.
21 Comité voor economische, sociale en 
culturele rechten, Concluding 
observations on the third periodic report 
of Slovakia, 18 oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, par. 44-45; Commissie 
voor de uitbanning van 
rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia, 19 
september 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, 
par. 19-20; Commissie voor de uitbanning 
van rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined eleventh 
and twelfth periodic reports of Slovakia, 
12 januari 2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, 
par. 23-24; Commissie mensenrechten, 
Concluding observations on the fourth 
report of Slovakia, 22 november 2016, 
CCPR/C/SVK/CO/4, par. 26-27.

Or. fr

Amendement 166
Maite Pagazaurtundúa, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-
Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat met name Roma-
vrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie in het kader van 
reproductieve gezondheidszorgdiensten, 
zoals we weten uit Bulgarije19, 
overwegende dat Roma in die lidstaat ook 
te maken krijgen met etnische segregatie in 
kraamklinieken, en in aparte kamers met 
aparte badkamers en aparte eetruimten 

B. overwegende dat met name 
Romavrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie in het kader van 
reproductieve gezondheidszorgdiensten; 
overwegende dat Roma in die lidstaat ook 
te maken krijgen met etnische segregatie in 
kraamklinieken, en in aparte kamers met 
aparte badkamers en aparte eetruimten 
worden geplaatst; overwegende dat Roma 



AM\1200339NL.docx 85/186 PE648.414v02-00

NL

worden geplaatst20; overwegende dat Roma 
in sommige lidstaten, zoals Slowakije en 
Tsjechië, stelselmatig aan praktijken zoals 
gedwongen en dwangsterilisatie worden 
onderworpen, en geen passende 
schadeloosstelling, waaronder 
compensatie, kunnen krijgen voor de 
daaruit resulterende schendingen van hun 
mensenrechten21,

in sommige lidstaten stelselmatig aan 
praktijken zoals gedwongen en 
dwangsterilisatie worden onderworpen, en 
geen passende schadeloosstelling, 
waaronder compensatie, kunnen krijgen 
voor de daaruit resulterende schendingen 
van hun mensenrechten;

__________________
19 Commissaris voor mensenrechten van 
de Raad van Europa, Women’s Sexual 
and Reproductive Health and Rights in 
Europe, Raad van Europa, Straatsburg, 
2017, blz. 42-44; Uitspraak van het 
Europees Comité voor Sociale Rechten 
van 5 december 2018, Europees Centrum 
voor de rechten van Roma tegen 
Bulgarije, klacht nr. 151/2017; Europees 
Centrum voor de rechten van Roma, 
Romani woman harassed by racist 
hospital staff during childbirth wins case, 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma, 18 januari 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Uitspraak van het Europees Comité 
voor Sociale Rechten van 5 december 
2018, Europees Centrum voor de rechten 
van Roma tegen Bulgarije, klacht 
nr. 151/2017.
21 Comité voor economische, sociale en 
culturele rechten, Concluding 
observations on the third periodic report 
of Slovakia, 18 oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, par. 44-45; Commissie 
voor de uitbanning van 
rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia, 19 
september 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, 
par. 19-20; Commissie voor de uitbanning 
van rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined eleventh 
and twelfth periodic reports of Slovakia, 
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12 januari 2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, 
par. 23-24; Commissie mensenrechten, 
Concluding observations on the fourth 
report of Slovakia, 22 november 2016, 
CCPR/C/SVK/CO/4, par. 26-27.

Or. en

Amendement 167
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, 
Łukasz Kohut, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat met name Roma-
vrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie in het kader van 
reproductieve gezondheidszorgdiensten, 
zoals we weten uit Bulgarije19, 
overwegende dat Roma in die lidstaat ook 
te maken krijgen met etnische segregatie in 
kraamklinieken, en in aparte kamers met 
aparte badkamers en aparte eetruimten 
worden geplaatst20; overwegende dat Roma 
in sommige lidstaten, zoals Slowakije en 
Tsjechië, stelselmatig aan praktijken zoals 
gedwongen en dwangsterilisatie worden 
onderworpen, en geen passende 
schadeloosstelling, waaronder 
compensatie, kunnen krijgen voor de 
daaruit resulterende schendingen van hun 
mensenrechten21,

B. overwegende dat met name 
Romavrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie in het kader van 
reproductieve gezondheidszorgdiensten; 
overwegende dat Roma in die lidstaat ook 
te maken krijgen met etnische segregatie in 
kraamklinieken, en in aparte kamers met 
aparte badkamers en aparte eetruimten 
worden geplaatst20; overwegende dat Roma 
in sommige lidstaten stelselmatig aan 
praktijken zoals gedwongen en 
dwangsterilisatie worden onderworpen, en 
geen passende schadeloosstelling, 
waaronder compensatie, kunnen krijgen 
voor de daaruit resulterende schendingen 
van hun mensenrechten21;

__________________ __________________
19 Commissaris voor mensenrechten van 
de Raad van Europa, Women’s Sexual 
and Reproductive Health and Rights in 
Europe, Raad van Europa, Straatsburg, 
2017, blz. 42-44; Uitspraak van het 
Europees Comité voor Sociale Rechten 
van 5 december 2018, Europees Centrum 
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voor de rechten van Roma tegen 
Bulgarije, klacht nr. 151/2017; Europees 
Centrum voor de rechten van Roma, 
Romani woman harassed by racist 
hospital staff during childbirth wins case, 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma, 18 januari 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Uitspraak van het Europees Comité voor 
Sociale Rechten van 5 december 2018, 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma tegen Bulgarije, klacht nr. 151/2017.

20 Uitspraak van het Europees Comité voor 
Sociale Rechten van 5 december 2018, 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma tegen Bulgarije, klacht nr. 151/2017.

21 Comité voor economische, sociale en 
culturele rechten, Concluding observations 
on the third periodic report of Slovakia, 18 
oktober 2019, E/C.12/SVK/CO/3, par. 44-
45; Commissie voor de uitbanning van 
rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia, 19 
september 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, 
par. 19-20; Commissie voor de uitbanning 
van rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined eleventh and 
twelfth periodic reports of Slovakia, 12 
januari 2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, 
par. 23-24; Commissie mensenrechten, 
Concluding observations on the fourth 
report of Slovakia, 22 november 2016, 
CCPR/C/SVK/CO/4, par. 26-27.

21 Comité voor economische, sociale en 
culturele rechten, Concluding observations 
on the third periodic report of Slovakia, 18 
oktober 2019, E/C.12/SVK/CO/3, par. 44-
45; Commissie voor de uitbanning van 
rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia, 19 
september 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, 
par. 19-20; Commissie voor de uitbanning 
van rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined eleventh and 
twelfth periodic reports of Slovakia, 12 
januari 2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, 
par. 23-24; Commissie mensenrechten, 
Concluding observations on the fourth 
report of Slovakia, 22 november 2016, 
CCPR/C/SVK/CO/4, par. 26-27.

Or. en

Amendement 168
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat met name Roma-
vrouwen met inbreuken op hun 

B. overwegende dat met name 
Romavrouwen met inbreuken op hun 
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vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie in het kader van 
reproductieve gezondheidszorgdiensten, 
zoals we weten uit Bulgarije19, 
overwegende dat Roma in die lidstaat ook 
te maken krijgen met etnische segregatie in 
kraamklinieken, en in aparte kamers met 
aparte badkamers en aparte eetruimten 
worden geplaatst20; overwegende dat 
Roma in sommige lidstaten, zoals 
Slowakije en Tsjechië, stelselmatig aan 
praktijken zoals gedwongen en 
dwangsterilisatie worden onderworpen, en 
geen passende schadeloosstelling, 
waaronder compensatie, kunnen krijgen 
voor de daaruit resulterende schendingen 
van hun mensenrechten21,

vrouwenrechten worden geconfronteerd en 
vaak te maken krijgen met ernstige vormen 
van verbale, lichamelijke, psychologische 
en raciale intimidatie in het kader van 
reproductieve gezondheidszorgdiensten, 
zoals we weten uit Bulgarije19; 
overwegende dat Romavrouwen in die 
lidstaat ook te maken krijgen met etnische 
segregatie in kraamklinieken, en in aparte 
kamers met aparte badkamers en aparte 
eetruimten worden geplaatst20; 
overwegende dat Romavrouwen in 
sommige lidstaten, zoals Slowakije en 
Tsjechië, stelselmatig aan praktijken zoals 
gedwongen en dwangsterilisatie worden 
onderworpen, en geen passende 
schadeloosstelling, waaronder 
compensatie, kunnen krijgen voor de 
daaruit resulterende schendingen van hun 
mensenrechten21;

__________________ __________________
19 Commissaris voor mensenrechten van de 
Raad van Europa, Women’s Sexual and 
Reproductive Health and Rights in Europe, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2017, 
blz. 42-44; Uitspraak van het Europees 
Comité voor Sociale Rechten van 5 
december 2018, Europees Centrum voor de 
rechten van Roma tegen Bulgarije, klacht 
nr. 151/2017; Europees Centrum voor de 
rechten van Roma, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case, Europees Centrum 
voor de rechten van Roma, 
18 januari 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

19 Commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa, Women’s Sexual and 
Reproductive Health and Rights in Europe, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2017, 
blz. 42-44; Uitspraak van het Europees 
Comité voor Sociale Rechten van 5 
december 2018, Europees Centrum voor de 
rechten van Roma tegen Bulgarije, klacht 
nr. 151/2017; Europees Centrum voor de 
rechten van Roma, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case, Europees Centrum 
voor de rechten van Roma, 
18 januari 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

20 Uitspraak van het Europees Comité voor 
Sociale Rechten van 5 december 2018, 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma tegen Bulgarije, klacht nr. 151/2017.

20 Uitspraak van het Europees Comité voor 
Sociale Rechten van 5 december 2018, 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma tegen Bulgarije, klacht nr. 151/2017.

21 Comité voor economische, sociale en 
culturele rechten, Concluding observations 
on the third periodic report of Slovakia, 18 
oktober 2019, E/C.12/SVK/CO/3, par. 44-
45; Commissie voor de uitbanning van 

21 Comité voor economische, sociale en 
culturele rechten, Concluding observations 
on the third periodic report of Slovakia, 18 
oktober 2019, E/C.12/SVK/CO/3, par. 44-
45; Commissie voor de uitbanning van 
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rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia, 19 
september 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, 
par. 19-20; Commissie voor de uitbanning 
van rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined eleventh and 
twelfth periodic reports of Slovakia, 12 
januari 2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, 
par. 23-24; Commissie mensenrechten, 
Concluding observations on the fourth 
report of Slovakia, 22 november 2016, 
CCPR/C/SVK/CO/4, par. 26-27.

rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia, 19 
september 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, 
par. 19-20; Commissie voor de uitbanning 
van rassendiscriminatie, Concluding 
observations on the combined eleventh and 
twelfth periodic reports of Slovakia, 12 
januari 2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, 
par. 23-24; Commissie mensenrechten, 
Concluding observations on the fourth 
report of Slovakia, 22 november 2016, 
CCPR/C/SVK/CO/4, par. 26-27.

Or. en

Amendement 169
Clare Daly, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de haat en 
discriminatie tegen moslims in Europa 
zijn toegenomen; overwegende dat het 
FRA in zijn verslag van 2019 heeft 
aangegeven dat in veel landen sprake is 
van discriminerende institutionele 
praktijken, beleidslijnen en wetten; 
overwegende dat er een groeiend risico 
bestaat dat het antiterrorismebeleid leidt 
tot discriminatie van 
moslimgemeenschappen; overwegende 
dat het FRA in december 2018 de eerste 
speciale databank inzake haat tegen 
moslims heeft opgezet;

Or. en

Amendement 170
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat in de gehele EU 
nog steeds sprake is van racistische 
onverdraagzaamheid en van xenofobe, 
islamofobe en antisemitische sentimenten 
en geweld; overwegende dat moslims, 
onder wie moslimvrouwen, in de EU-
lidstaten nog steeds te maken hebben met 
wijdverspreide vijandigheid en 
onverdraagzaamheid; overwegende dat 
het antisemitisme toeneemt, zoals blijkt uit 
het verslag van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten van 
4 juli 20191 bis;
__________________
1 bis Young Jewish Europeans: perceptions 
and experiences of antisemitism, Bureau 
voor de grondrechten, 4 juli 2019, 
https://fra.europa.eu/en/news/2019/young
-jews-face-harassment-europe-
nevertheless-express-their-jewish-identity

Or. en

Amendement 171
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de waarden als 
bedoeld in artikel 2 VEU ernstig onder 
druk staan; overwegende dat het cruciaal 
is om onderwijs- en opleidingsmateriaal te 
ontwikkelen om kritisch denken te 
bevorderen, te voorzien in instrumenten 
om alle vormen van discriminatie en 
onverdraagzaamheid te identificeren en 
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digitale geletterdheid te bevorderen;

Or. en

Amendement 172
Vladimír Bilčík, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat Romakinderen 
nog steeds het genot van hun 
grondrechten wordt ontzegd, zoals het 
recht op hoogwaardig en inclusief 
onderwijs;

Or. en

Amendement 173
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat het racisme en de 
discriminatie waar mensen van 
Afrikaanse afkomst mee te maken krijgen 
een structureel karakter hebben en 
dikwijls samengaan met andere vormen 
van discriminatie en onderdrukking op 
grond van geslacht, ras, huidskleur, 
etnische of sociale afkomst, taal, 
godsdienst of levensovertuiging, politieke 
of andere denkbeelden, het behoren tot 
een nationale minderheid, vermogen, 
geboorte, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid; overwegende dat de nationale 
autoriteiten geen beleid en maatregelen 
hebben ontwikkeld om de discriminatie 
van personen van Afrikaanse afkomst te 
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bestrijden;

Or. en

Amendement 174
Vladimír Bilčík, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat we in de EU 
getuige zijn van de verspreiding van 
racisme, onverdraagzaamheid, 
extremisme, vreemdelingenhaat, 
antisemitisme en anti-Romagevoelens, die 
worden gevoed door extreemrechtse maar 
ook door reguliere politici; overwegende 
dat de situatie een weerspiegeling is van 
de verslechterende sociale situatie, de 
jongerenwerkloosheid, falende 
schoolsystemen en een disfunctionele 
rechterlijke macht en van corruptie op de 
hoogste politieke posities in sommige 
lidstaten;

Or. en

Amendement 175
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat in elke definitie 
van antisemitisme een duidelijk 
onderscheid moet worden gemaakt tussen 
een directe of indirecte oproep tot of 
verantwoording van geweld, haat of 
onverdraagzaamheid tegenover joden en 
legitieme kritiek op acties van de staat 
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Israël;

Or. en

Amendement 176
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat de Roma 
op gebieden zoals huisvesting, 
gezondheidszorg, werkgelegenheid en 
onderwijs te maken krijgen met 
structurele zigeunerhaat en aanhoudende 
sociaaleconomische ongelijkheid; 
overwegende dat Roma nog steeds de 
toegang tot veilig drinkwater en sanitaire 
voorzieningen wordt ontzegd of hierbij 
worden benadeeld; overwegende dat de 
Roma steeds meer het slachtoffer worden 
van haatzaaiende uitlatingen in het 
publiek, op sociale media en door politici; 
overwegende dat het Europees Comité 
voor Sociale Rechten (ECSR) in 
januari 2019 opnieuw haar zorgen uitte 
over het racistische klimaat in Italië, met 
name wat betreft de misleidende 
racistische propaganda tegen Roma en 
Sinti, die oogluikend wordt toegestaan of 
rechtstreeks afkomstig is van de 
autoriteiten; overwegende dat de 
Commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa ook zijn bezorgdheid 
heeft geuit over de situatie in 
Bulgarije1 bis;
__________________
1 bis https://go.coe.int/7Cwol 

Or. en
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Amendement 177
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat 
zigeunerhaat een hardnekkig probleem is 
in de gehele EU en dat de Roma met 
structurele zigeunerhaat en aanhoudende 
sociaaleconomische ongelijkheid te 
maken hebben op gebieden zoals 
huisvesting, gezondheidszorg, 
werkgelegenheid en onderwijs; 
overwegende dat de Roma steeds meer te 
maken krijgen met haatzaaiende 
uitlatingen in het openbaar, op sociale 
media en door politici, met politiegeweld 
waaronder collectieve bestraffing en 
etnisch profileren en met segregatie op 
het gebied van huisvesting en op school;

Or. en

Amendement 178
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quinquies. overwegende dat 
Romakinderen nog steeds de toegang tot 
hoogwaardig geïntegreerd onderwijs 
wordt ontzegd ondanks herhaald 
aandringen van de Commissie dat de 
lidstaten de segregatie van 
Romaleerlingen op school moeten 
beëindigen, ondanks uitspraken van 
nationale rechters en vonnissen van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens met precedentwerking, en ondanks 
de lopende inbreukprocedures tegen 
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Hongarije, Tsjechië en Slowakije;

Or. en

Amendement 179
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Overweging B sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B sexies. overwegende dat er in het 
FRA-verslag “Being Black in the EU”1 bis 
uit 2018 op werd gewezen dat een 
aanzienlijk deel van de mensen van 
Afrikaanse afkomst in de vijf jaar 
daarvoor te maken had gekregen met 
racistische intimidatie en geweld, raciale 
profilering door de politie en discriminatie 
op alle gebieden van het leven;
__________________
1 bis 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2018-being-black-in-the-
eu_en.pdf

Or. en

Amendement 180
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Overweging B septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B septies. overwegende dat er nog 
steeds systemische obstakels zijn die de 
doeltreffende bescherming van de rechten 
van personen met een handicap ernstig 
belemmeren; overwegende dat de 
Commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa in 2018 specifieke 



PE648.414v02-00 96/186 AM\1200339NL.docx

NL

zorgen heeft geuit over de situatie in 
sommige lidstaten;

Or. en

Amendement 181
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging B octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B octies. overwegende dat de vrijheid 
van meningsuiting en de vrijheid en 
pluriformiteit van de media zijn 
vastgelegd in artikel 11 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie en artikel 10 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens 
(EVRM); overwegende dat mediavrijheid, 
-pluralisme en -onafhankelijkheid 
cruciaal zijn voor het functioneren van de 
democratie binnen de EU en haar 
lidstaten;

Or. en

Amendement 182
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Javier Moreno Sánchez

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Commissie 
juridische zaken en mensenrechten van de 
Raad van Europa op 1 oktober 2019 
akkoord is gegaan met een onderzoek 
naar het toenemende aantal nationale, 
regionale en plaatselijke politici in Spanje 
die worden vervolgd in verband met 
uitspraken in het kader van de 

Schrappen
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uitoefening van hun mandaat22;
__________________
22 Inleidend memorandum van de 
Commissie juridische zaken en 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Should politicians be prosecuted for 
statements made in the exercise of their 
mandate?, 1 oktober 2019, AS/Jur (2019) 
35.

Or. es

Amendement 183
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Commissie 
juridische zaken en mensenrechten van de 
Raad van Europa op 1 oktober 2019 
akkoord is gegaan met een onderzoek 
naar het toenemende aantal nationale, 
regionale en plaatselijke politici in Spanje 
die worden vervolgd in verband met 
uitspraken in het kader van de 
uitoefening van hun mandaat22;

Schrappen

__________________
22 Inleidend memorandum van de 
Commissie juridische zaken en 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Should politicians be prosecuted for 
statements made in the exercise of their 
mandate?, 1 oktober 2019, AS/Jur (2019) 
35.

Or. es

Amendement 184
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos, Balázs Hidvéghi
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Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Commissie 
juridische zaken en mensenrechten van de 
Raad van Europa op 1 oktober 2019 
akkoord is gegaan met een onderzoek 
naar het toenemende aantal nationale, 
regionale en plaatselijke politici in Spanje 
die worden vervolgd in verband met 
uitspraken in het kader van de 
uitoefening van hun mandaat22;

Schrappen

__________________
22 Inleidend memorandum van de 
Commissie juridische zaken en 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Should politicians be prosecuted for 
statements made in the exercise of their 
mandate?, 1 oktober 2019, AS/Jur (2019) 
35.

Or. en

Amendement 185
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Commissie 
juridische zaken en mensenrechten van de 
Raad van Europa op 1 oktober 2019 
akkoord is gegaan met een onderzoek 
naar het toenemende aantal nationale, 
regionale en plaatselijke politici in Spanje 
die worden vervolgd in verband met 
uitspraken in het kader van de 
uitoefening van hun mandaat22;

Schrappen

__________________
22 Inleidend memorandum van de 
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Commissie juridische zaken en 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Should politicians be prosecuted for 
statements made in the exercise of their 
mandate?, 1 oktober 2019, AS/Jur (2019) 
35.

Or. en

Amendement 186
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Commissie 
juridische zaken en mensenrechten van de 
Raad van Europa op 1 oktober 2019 
akkoord is gegaan met een onderzoek 
naar het toenemende aantal nationale, 
regionale en plaatselijke politici in Spanje 
die worden vervolgd in verband met 
uitspraken in het kader van de 
uitoefening van hun mandaat22;

Schrappen

__________________
22 Inleidend memorandum van de 
Commissie juridische zaken en 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Should politicians be prosecuted for 
statements made in the exercise of their 
mandate?, 1 oktober 2019, AS/Jur (2019) 
35.

Or. en

Amendement 187
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C



PE648.414v02-00 100/186 AM\1200339NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Commissie 
juridische zaken en mensenrechten van de 
Raad van Europa op 1 oktober 2019 
akkoord is gegaan met een onderzoek naar 
het toenemende aantal nationale, regionale 
en plaatselijke politici in Spanje die 
worden vervolgd in verband met uitspraken 
in het kader van de uitoefening van hun 
mandaat22;

C. overwegende dat de haat en de 
haatzaaiende uitlatingen tegen 
minderheden en kwetsbare groepen in de 
gehele EU, waaronder door politici, in de 
afgelopen jaren sterk zijn toegenomen; 
overwegende dat de Commissie juridische 
zaken en mensenrechten van de Raad van 
Europa op 1 oktober 2019 akkoord is 
gegaan met een onderzoek naar het 
toenemende aantal nationale, regionale en 
plaatselijke politici in Spanje die worden 
vervolgd in verband met uitspraken in het 
kader van de uitoefening van hun 
mandaat22;

__________________ __________________
22 Inleidend memorandum van de 
Commissie juridische zaken en 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Should politicians be prosecuted for 
statements made in the exercise of their 
mandate?, 1 oktober 2019, AS/Jur (2019) 
35.

22 Inleidend memorandum van de 
Commissie juridische zaken en 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Should politicians be prosecuted for 
statements made in the exercise of their 
mandate?, 1 oktober 2019, AS/Jur (2019) 
35.

Or. en

Amendement 188
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat klokkenluiden 
een fundamenteel aspect is van de vrijheid 
van meningsuiting en een essentiële rol 
speelt bij het opsporen en onthullen van 
wandaden en bij het versterken van de 
democratische verantwoordingsplicht en 
transparantie; overwegende dat 
klokkenluiden een essentiële bron van 
informatie vormt voor het bestrijden van 
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georganiseerde misdaad en voor het 
onderzoeken, identificeren en 
bekendmaken van gevallen van corruptie 
in de publieke en de private sector; 
overwegende dat journalisten en andere 
actoren in de media op diverse manieren 
worden aangevallen, bedreigd en onder 
druk gezet vanuit de overheid en 
daarbuiten; overwegende dat de detentie 
en strafvervolging van Julian Assange 
een gevaarlijk precedent schept voor 
journalisten, zoals bevestigd door de 
Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa1 bis; overwegende dat 
toereikende bescherming van 
klokkenluiders op EU-, nationaal en 
internationaal niveau, alsook de 
erkenning van de belangrijke rol die 
klokkenluiders in de samenleving spelen, 
voorwaarden zijn om de effectiviteit van 
die rol te waarborgen;
__________________
1 bis Resolutie nr. 2317 (2020) van de 
Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa over bedreigingen voor de 
mediavrijheid en voor de veiligheid van 
journalisten in Europa.

Or. en

Amendement 189
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat uit de 
gendergelijkheidsindex voor 2019 blijkt 
dat de politieke vertegenwoordiging van 
vrouwen op ministerieel niveau in de EU 
nog altijd met circa een derde achterblijft 
bij de vertegenwoordiging van mannen;
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Or. en

Amendement 190
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat artikel 11 van het 
EVRM en artikel 12 van het Handvest 
bepalen dat eenieder recht heeft op 
vrijheid van vreedzame vergadering en 
vrijheid van vereniging, met inbegrip van 
het recht om ter bescherming van zijn 
belangen vakverenigingen op te richten of 
zich daarbij aan te sluiten; overwegende 
dat het recht op vrijheid van vergadering 
mensen in democratische samenlevingen 
de mogelijkheid geeft om deel te nemen 
aan het publieke debat en 
maatschappelijke verandering teweeg te 
brengen;

Or. en

Amendement 191
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er uit de hele EU 
nog altijd veel meldingen binnenkomen 
van onevenredig geweld tegen vreedzame 
demonstranten, waaronder het slaan van 
demonstranten; overwegende dat de 
wethandhavingsinstanties in sommige 
lidstaten, zoals Roemenië23, Spanje en 
Frankrijk24, steeds vaker minder dodelijke 
wapens, zoals de wapenstok, traangas, in 

Schrappen
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de hand vastgehouden “sting grenades”, 
tasers, waterkanonnen en rubber kogels, 
gebruiken om groepen demonstranten in 
bedwang te houden of te verspreiden; 
overwegende dat met name het aantal 
personen dat de afgelopen jaren ernstig 
gewond is geraakt bij demonstraties als 
gevolg van het gebruik van rubber kogels 
in het oog springt;
__________________
23 Resolutie van het Europees Parlement 
van 13 november 2018 over de rechtsstaat 
in Roemenië (aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0446).
24 Commissaris voor mensenrechten van 
de Raad van Europa, Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly, Raad van 
Europa, Straatsburg, 2019; Commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa, Memorandum on maintaining 
public order and freedom of assembly in 
the context of the ‘yellow vest’ movement 
in France, Raad van Europa, Straatsburg, 
2019; Commissaris voor mensenrechten 
van de Raad van Europa, Protection of 
the rights to freedom of expression and 
peaceful assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia, Raad van 
Europa, Straatsburg, 2019.

Or. es

Amendement 192
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er uit de hele EU 
nog altijd veel meldingen binnenkomen 
van onevenredig geweld tegen vreedzame 
demonstranten, waaronder het slaan van 
demonstranten; overwegende dat de 

D. overwegende dat er uit de hele EU 
nog altijd veel meldingen binnenkomen 
van onevenredig geweld tegen vreedzame 
demonstranten, waaronder het slaan van 
demonstranten;
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wethandhavingsinstanties in sommige 
lidstaten, zoals Roemenië23, Spanje en 
Frankrijk24, steeds vaker minder dodelijke 
wapens, zoals de wapenstok, traangas, in 
de hand vastgehouden “sting grenades”, 
tasers, waterkanonnen en rubber kogels, 
gebruiken om groepen demonstranten in 
bedwang te houden of te verspreiden; 
overwegende dat met name het aantal 
personen dat de afgelopen jaren ernstig 
gewond is geraakt bij demonstraties als 
gevolg van het gebruik van rubber kogels 
in het oog springt;
__________________
23 Resolutie van het Europees Parlement 
van 13 november 2018 over de rechtsstaat 
in Roemenië (aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0446).
24 Commissaris voor mensenrechten van 
de Raad van Europa, Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly, Raad van 
Europa, Straatsburg, 2019; Commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa, Memorandum on maintaining 
public order and freedom of assembly in 
the context of the ‘yellow vest’ movement 
in France, Raad van Europa, Straatsburg, 
2019; Commissaris voor mensenrechten 
van de Raad van Europa, Protection of 
the rights to freedom of expression and 
peaceful assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia, Raad van 
Europa, Straatsburg, 2019.

Or. en

Amendement 193
Maite Pagazaurtundúa, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-
Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er uit de hele EU 
nog altijd veel meldingen binnenkomen 
van onevenredig geweld tegen vreedzame 
demonstranten, waaronder het slaan van 
demonstranten; overwegende dat de 
wethandhavingsinstanties in sommige 
lidstaten, zoals Roemenië23, Spanje en 
Frankrijk24, steeds vaker minder dodelijke 
wapens, zoals de wapenstok, traangas, in 
de hand vastgehouden “sting grenades”, 
tasers, waterkanonnen en rubber kogels, 
gebruiken om groepen demonstranten in 
bedwang te houden of te verspreiden; 
overwegende dat met name het aantal 
personen dat de afgelopen jaren ernstig 
gewond is geraakt bij demonstraties als 
gevolg van het gebruik van rubber kogels 
in het oog springt;

D. overwegende dat er uit de hele EU 
nog altijd veel meldingen binnenkomen 
van onevenredig geweld tegen vreedzame 
demonstranten, waaronder het slaan van 
demonstranten; overwegende dat de 
wethandhavingsinstanties in sommige 
lidstaten steeds vaker minder dodelijke 
wapens gebruiken;

__________________
23 Resolutie van het Europees Parlement 
van 13 november 2018 over de rechtsstaat 
in Roemenië (aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0446).
24 Commissaris voor mensenrechten van 
de Raad van Europa, Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly, Raad van 
Europa, Straatsburg, 2019; Commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa, Memorandum on maintaining 
public order and freedom of assembly in 
the context of the ‘yellow vest’ movement 
in France, Raad van Europa, Straatsburg, 
2019; Commissaris voor mensenrechten 
van de Raad van Europa, Protection of 
the rights to freedom of expression and 
peaceful assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia, Raad van 
Europa, Straatsburg, 2019.

Or. en
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Amendement 194
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er uit de hele EU 
nog altijd veel meldingen binnenkomen 
van onevenredig geweld tegen vreedzame 
demonstranten, waaronder het slaan van 
demonstranten; overwegende dat de 
wethandhavingsinstanties in sommige 
lidstaten, zoals Roemenië23, Spanje en 
Frankrijk24, steeds vaker minder dodelijke 
wapens, zoals de wapenstok, traangas, in 
de hand vastgehouden “sting grenades”, 
tasers, waterkanonnen en rubber kogels, 
gebruiken om groepen demonstranten in 
bedwang te houden of te verspreiden; 
overwegende dat met name het aantal 
personen dat de afgelopen jaren ernstig 
gewond is geraakt bij demonstraties als 
gevolg van het gebruik van rubber kogels 
in het oog springt;

D. overwegende dat er uit de hele EU 
nog altijd veel meldingen binnenkomen 
van onevenredig geweld tegen vreedzame 
demonstranten, waaronder het slaan van 
demonstranten; overwegende dat de 
wethandhavingsinstanties in sommige 
lidstaten steeds vaker dodelijke wapens, 
zoals de wapenstok, traangas, in de hand 
vastgehouden “sting grenades”, tasers, 
waterkanonnen en rubber kogels, 
gebruiken om groepen demonstranten in 
bedwang te houden of te verspreiden; 
overwegende dat met name het aantal 
personen dat de afgelopen jaren ernstig 
gewond is geraakt bij demonstraties als 
gevolg van het gebruik van rubber kogels 
in het oog springt;

__________________
23 Resolutie van het Europees Parlement 
van 13 november 2018 over de rechtsstaat 
in Roemenië (aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0446).
24 Commissaris voor mensenrechten van 
de Raad van Europa, Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly, Raad van 
Europa, Straatsburg, 2019; Commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa, Memorandum on maintaining 
public order and freedom of assembly in 
the context of the ‘yellow vest’ movement 
in France, Raad van Europa, Straatsburg, 
2019; Commissaris voor mensenrechten 
van de Raad van Europa, Protection of 
the rights to freedom of expression and 
peaceful assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia, Raad van 
Europa, Straatsburg, 2019.
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Or. en

Amendement 195
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er uit de hele EU 
nog altijd veel meldingen binnenkomen 
van onevenredig geweld tegen vreedzame 
demonstranten, waaronder het slaan van 
demonstranten; overwegende dat de 
wethandhavingsinstanties in sommige 
lidstaten, zoals Roemenië23, Spanje en 
Frankrijk24, steeds vaker minder dodelijke 
wapens, zoals de wapenstok, traangas, in 
de hand vastgehouden “sting grenades”, 
tasers, waterkanonnen en rubber kogels, 
gebruiken om groepen demonstranten in 
bedwang te houden of te verspreiden; 
overwegende dat met name het aantal 
personen dat de afgelopen jaren ernstig 
gewond is geraakt bij demonstraties als 
gevolg van het gebruik van rubber kogels 
in het oog springt;

D. overwegende dat er uit de hele EU 
nog altijd veel meldingen binnenkomen 
van onevenredig geweld tegen vreedzame 
demonstranten, waaronder het slaan van 
demonstranten; overwegende dat de 
wethandhavingsinstanties in sommige 
lidstaten steeds vaker minder dodelijke 
wapens, zoals de wapenstok, traangas, in 
de hand vastgehouden “sting grenades”, 
tasers, waterkanonnen en rubber kogels, 
gebruiken om groepen demonstranten in 
bedwang te houden of te verspreiden; 
overwegende dat met name het aantal 
personen dat de afgelopen jaren ernstig 
gewond is geraakt bij demonstraties als 
gevolg van het gebruik van rubber kogels 
in het oog springt;

__________________ __________________
23 Resolutie van het Europees Parlement 
van 13 november 2018 over de rechtsstaat 
in Roemenië (aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0446).
24 Commissaris voor mensenrechten van 
de Raad van Europa, Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly, Raad van 
Europa, Straatsburg, 2019; Commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa, Memorandum on maintaining 
public order and freedom of assembly in 
the context of the ‘yellow vest’ movement 
in France, Raad van Europa, Straatsburg, 
2019; Commissaris voor mensenrechten 
van de Raad van Europa, Protection of 
the rights to freedom of expression and 
peaceful assembly during last week’s 
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demonstrations in Catalonia, Raad van 
Europa, Straatsburg, 2019.

Or. es

Amendement 196
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er uit de hele EU 
nog altijd veel meldingen binnenkomen 
van onevenredig geweld tegen vreedzame 
demonstranten, waaronder het slaan van 
demonstranten; overwegende dat de 
wethandhavingsinstanties in sommige 
lidstaten, zoals Roemenië23, Spanje en 
Frankrijk24, steeds vaker minder dodelijke 
wapens, zoals de wapenstok, traangas, in 
de hand vastgehouden “sting grenades”, 
tasers, waterkanonnen en rubber kogels, 
gebruiken om groepen demonstranten in 
bedwang te houden of te verspreiden; 
overwegende dat met name het aantal 
personen dat de afgelopen jaren ernstig 
gewond is geraakt bij demonstraties als 
gevolg van het gebruik van rubber kogels 
in het oog springt;

D. overwegende dat er uit de hele EU 
nog altijd veel meldingen binnenkomen 
van onevenredig geweld tegen vreedzame 
demonstranten, waaronder het slaan van 
demonstranten; overwegende dat de 
wethandhavingsinstanties in sommige 
lidstaten steeds vaker minder dodelijke 
wapens, zoals de wapenstok, traangas, in 
de hand vastgehouden “sting grenades”, 
tasers, waterkanonnen en rubber kogels, 
gebruiken om groepen gewelddadige 
demonstranten in bedwang te houden of te 
verspreiden; overwegende dat met name 
het aantal personen dat de afgelopen jaren 
ernstig gewond is geraakt bij gewelddadige 
demonstraties als gevolg van het gebruik 
van rubber kogels in het oog springt;

__________________
23 Resolutie van het Europees Parlement 
van 13 november 2018 over de rechtsstaat 
in Roemenië (aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0446).
24 Commissaris voor mensenrechten van 
de Raad van Europa, Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly, Raad van 
Europa, Straatsburg, 2019; Commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa, Memorandum on maintaining 
public order and freedom of assembly in 
the context of the ‘yellow vest’ movement 
in France, Raad van Europa, Straatsburg, 
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2019; Commissaris voor mensenrechten 
van de Raad van Europa, Protection of 
the rights to freedom of expression and 
peaceful assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia, Raad van 
Europa, Straatsburg, 2019.

Or. fr

Amendement 197
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat in artikel 100 van 
Richtlijn (EU) 2018/1972 van 11 
december 2018 tot vaststelling van het 
Europees wetboek voor elektronische 
communicatie is bepaald dat alle 
maatregelen die door de lidstaten worden 
genomen om de internettoegang te 
blokkeren, het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
moeten eerbiedigen; overwegende dat het 
Parlement in zijn resolutie over 
pluralisme van de media en mediavrijheid 
in de Europese Unie benadrukte dat de 
lidstaten en de Commissie moeten afzien 
van onnodige of buitensporige 
maatregelen die zijn gericht op een 
arbitraire beperking van toegang tot 
internet en de uitoefening van 
fundamentele mensenrechten of op het 
controleren van de openbare 
communicatie door het arbitrair uitroepen 
van de noodtoestand of op andere 
gronden; overwegende dat de Spaanse 
regering krachtens het op 31 oktober 2019 
goedgekeurde Koninklijk Besluit 
nr. 14/2019 netwerken en websites kan 
sluiten om redenen van openbare orde 
zonder dat daarvoor een rechterlijk bevel 
nodig is; overwegende dat dergelijke 
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situaties een risico op overmatige 
blokkering met zich meebrengen en het 
recht op vrijheid van meningsuiting en 
vreedzame vergadering zoals neergelegd 
in de artikelen 11 en 12 van het Handvest 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 198
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat verschillende 
lidstaten, zoals Polen1 bis, wetten hebben 
aangenomen die kunnen leiden tot 
buitensporige beperkingen van het recht 
op vrijheid van vreedzame vergadering; 
overwegende dat deze wetten soms vaag 
en onnauwkeurig zijn geformuleerd, zodat 
de rechtshandhavingsautoriteiten over 
een ruime beoordelingsmarge beschikken 
bij de uitvoering en het risico op 
willekeurige beperkingen van het recht op 
vrijheid van vreedzame vergadering 
toeneemt;
__________________
1 bis Commissaris voor de Mensenrechten 
van de Raad van Europa, Shrinking space 
for freedom of peaceful assembly, Raad 
van Europa, Straatsburg, 2019.

Or. en

Amendement 199
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst
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Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat het 
maatschappelijk middenveld in sommige 
lidstaten, waaronder Hongarije, Polen, 
Bulgarije en Roemenië, steeds minder 
ruimte krijgt; overwegende dat de 
lidstaten de verantwoordelijkheid hebben 
om ervoor te zorgen dat de rechten van 
maatschappelijke organisaties en 
mensenrechtenverdedigers niet worden 
beperkt en dat sprake is van een gunstig 
wet- en regelgevingskader, zoals wordt 
bekrachtigd in de recent aangenomen 
Conclusies van de Raad over tien jaar 
Handvest van de grondrechten: stand van 
zaken en verdere werkzaamheden; 
overwegende dat de lidstaten ook het werk 
van maatschappelijke organisaties moeten 
ondersteunen door middel van voldoende 
financiering en moeten zorgen dat er 
mechanismen zijn om vruchtbaar met hen 
samen te werken;

Or. en

Amendement 200
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat in 2018 en 
2019 is aangetoond dat grote 
socialemediabedrijven in strijd met de 
bestaande 
gegevensbeschermingswetgeving 
toepassingen van derde partijen toegang 
hebben geboden tot de persoonsgegevens 
van gebruikers, en dat de 
persoonsgegevens in toenemende mate 
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worden misbruikt om gedrag te 
voorspellen en te manipuleren, onder 
meer voor verkiezingscampagnes;

Or. en

Amendement 201
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU, door 
wapens te verkopen aan landen die brute 
oorlogen voeren, steun te verlenen aan 
vijandige partijen in buitenlandse 
conflicten, staatsgrepen tegen 
democratisch gekozen leiders te steunen 
en zich aan te sluiten bij verpletterende 
sancties, het geweld in reeds fragiele 
landen verder heeft aangewakkerd; 
overwegende dat de EU op grond van het 
Europese en het internationale recht 
verplicht is hulp te verlenen aan personen 
die in de Unie asiel vragen; overwegende 
dat de EU daarnaast niet zelf of via 
andere partijen chaos mag creëren in 
niet-EU-landen;

Schrappen

Or. es

Amendement 202
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU, door 
wapens te verkopen aan landen die brute 
oorlogen voeren, steun te verlenen aan 
vijandige partijen in buitenlandse 

Schrappen
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conflicten, staatsgrepen tegen 
democratisch gekozen leiders te steunen 
en zich aan te sluiten bij verpletterende 
sancties, het geweld in reeds fragiele 
landen verder heeft aangewakkerd; 
overwegende dat de EU op grond van het 
Europese en het internationale recht 
verplicht is hulp te verlenen aan personen 
die in de Unie asiel vragen; overwegende 
dat de EU daarnaast niet zelf of via 
andere partijen chaos mag creëren in 
niet-EU-landen;

Or. fr

Amendement 203
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU, door 
wapens te verkopen aan landen die brute 
oorlogen voeren, steun te verlenen aan 
vijandige partijen in buitenlandse 
conflicten, staatsgrepen tegen 
democratisch gekozen leiders te steunen 
en zich aan te sluiten bij verpletterende 
sancties, het geweld in reeds fragiele 
landen verder heeft aangewakkerd; 
overwegende dat de EU op grond van het 
Europese en het internationale recht 
verplicht is hulp te verlenen aan personen 
die in de Unie asiel vragen; overwegende 
dat de EU daarnaast niet zelf of via 
andere partijen chaos mag creëren in 
niet-EU-landen;

Schrappen

Or. en

Amendement 204
Charlie Weimers
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Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU, door 
wapens te verkopen aan landen die brute 
oorlogen voeren, steun te verlenen aan 
vijandige partijen in buitenlandse 
conflicten, staatsgrepen tegen 
democratisch gekozen leiders te steunen 
en zich aan te sluiten bij verpletterende 
sancties, het geweld in reeds fragiele 
landen verder heeft aangewakkerd; 
overwegende dat de EU op grond van het 
Europese en het internationale recht 
verplicht is hulp te verlenen aan personen 
die in de Unie asiel vragen; overwegende 
dat de EU daarnaast niet zelf of via 
andere partijen chaos mag creëren in 
niet-EU-landen;

Schrappen

Or. en

Amendement 205
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU, door 
wapens te verkopen aan landen die brute 
oorlogen voeren, steun te verlenen aan 
vijandige partijen in buitenlandse 
conflicten, staatsgrepen tegen 
democratisch gekozen leiders te steunen 
en zich aan te sluiten bij verpletterende 
sancties, het geweld in reeds fragiele 
landen verder heeft aangewakkerd; 
overwegende dat de EU op grond van het 
Europese en het internationale recht 
verplicht is hulp te verlenen aan personen 
die in de Unie asiel vragen; overwegende 
dat de EU daarnaast niet zelf of via 

Schrappen
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andere partijen chaos mag creëren in 
niet-EU-landen;

Or. en

Amendement 206
Evin Incir, Kati Piri, Petar Vitanov

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU, door 
wapens te verkopen aan landen die brute 
oorlogen voeren, steun te verlenen aan 
vijandige partijen in buitenlandse 
conflicten, staatsgrepen tegen 
democratisch gekozen leiders te steunen 
en zich aan te sluiten bij verpletterende 
sancties, het geweld in reeds fragiele 
landen verder heeft aangewakkerd; 
overwegende dat de EU op grond van het 
Europese en het internationale recht 
verplicht is hulp te verlenen aan personen 
die in de Unie asiel vragen; overwegende 
dat de EU daarnaast niet zelf of via 
andere partijen chaos mag creëren in 
niet-EU-landen;

E. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten op grond van het Europese en het 
internationale recht de gezamenlijke plicht 
hebben hulp te verlenen aan personen die 
in de Unie asiel vragen;

Or. en

Amendement 207
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat volgens de 
IOM1 bis wordt vermoed dat er in 2019 
1 885 mensen en in 2018 2 299 mensen op 
weg naar Europa om het leven zijn 
gekomen of vermist zijn geraakt in de 
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Middellandse Zee; overwegende dat op 3 
mei 2018 namens overlevenden en 
namens de ouders van twee kinderen die 
zijn omgekomen toen op 6 november 2017 
een boot zonk op de Middellandse Zee, 
een klacht is ingediend bij het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens1 ter;
__________________
1 bis 
https://missingmigrants.iom.int/region/me
diterranean
1 ter 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":
["001-194748"]}

Or. en

Amendement 208
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het redden van 
levens neerkomt op een daad van 
solidariteit met mensen die gevaar lopen, 
maar in de eerste plaats een wettelijke 
verplichting vormt uit hoofde van het 
internationaal recht, aangezien landen 
krachtens artikel 98 van het Verdrag van 
de Verenigde Naties inzake het recht van 
de zee (Unclos) – dat door alle lidstaten en 
de Unie zelf is geratificeerd – verplicht 
zijn bijstand te verlenen aan mensen in 
nood op zee1 bis, en ook uit hoofde van het 
Unierecht;
__________________
1 bis Zie ook de verplichtingen die zijn 
vastgelegd in het Internationaal Verdrag 
voor de beveiliging van mensenlevens op 
zee (SOLAS) uit 1974, het Internationaal 
Verdrag inzake opsporing en redding op 
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zee (SAR) uit 1979 en het Internationaal 
Verdrag inzake hulpverlening uit 1989.

Or. en

Amendement 209
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat op basis van 
cijfers van de Internationale Organisatie 
voor Migratie (IOM) wordt vermoed dat 
er in 2019 bij benadering 1 283 mensen 
op weg naar Europa om het leven zijn 
gekomen of vermist zijn geraakt in de 
Middellandse Zee1 bis; overwegende dat 
het dodental in het Middellandse 
Zeegebied sinds 2015 aan het dalen is 
(3 771 doden in 2015 en 2 299 in 2018); 
overwegende dat volgens de UNHCR het 
aantal vluchtelingen weliswaar sterk is 
gedaald (141 472 in 2018, tegenover 
1 032 408 in 2015), maar de route van 
Libië naar Europa nog steeds de 
dodelijkste migratieroute ter wereld is 
(met tot nu toe 646 doden in 2019) en in 
2018 vijf keer zo dodelijk was als in 2015, 
met name als gevolg van een 
vermindering van de opsporings- en 
reddingsactiviteiten (SAR-activiteiten) 
voor de Libische kust;
__________________
1 bis https://www.iom.int/news/iom-
mediterranean-arrivals-reach-110699-
2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall

Or. en
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Amendement 210
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat individuen zijn 
aangeklaagd wegens de hulp die zij in 
verschillende EU-lidstaten, waaronder 
België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland 
en Italië, aan migranten en asielzoekers 
hebben verleend, wat duidt op een 
zorgwekkende trend waarbij humanitaire 
hulp aan migranten en asielzoekers 
strafbaar wordt gesteld;

Or. en

Amendement 211
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat het 
Parlement in zijn resolutie van 18 april 
2018 over de voortgang met de mondiale 
pacten van de VN inzake veilige, ordelijke 
en reguliere migratie en inzake 
vluchtelingen verzoekt om grotere 
opsporings- en reddingscapaciteit voor 
personen in nood, de inzet van een grotere 
capaciteit door alle staten en de erkenning 
van de ondersteuning door particuliere 
actoren en ngo’s bij het uitvoeren van 
reddingsoperaties op zee en op het land;

Or. en
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Amendement 212
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quinquies. overwegende dat men de 
strafbaarstelling van solidariteit bleef 
inzetten als instrument om het werk van 
ngo’s die mensenlevens proberen te reden 
op de Middellandse Zee, te verstoren; 
overwegende dat individuen het 
slachtoffer zijn geworden van 
lastercampagnes in België, Kroatië, 
Denemarken, Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland, Hongarije, Italië, 
Nederland, Spanje, Zweden en Polen en 
te maken hebben gekregen met 
aanklachten en ondervragingen en 
langdurige detentie in verband met de 
hulp die zij aan migranten en asielzoekers 
verleenden, wat duidt op een 
zorgwekkende trend waarbij humanitaire 
hulp strafbaar wordt gesteld;

Or. en

Amendement 213
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E sexies. overwegende dat door de 
staat en door non-gouvernementele 
actoren gesponsorde campagnes om 
mensenrechtenverdedigers en 
maatschappelijke organisaties in 
diskrediet te brengen het doel hebben om 
bestaande wetgeving inzake fundamentele 
grondrechten terug te draaien; 
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overwegende dat deze campagnes vaak 
weerklank vinden in de traditionele media 
en op sociale netwerken, en dat personen 
die opkomen voor migranten en 
asielzoekers, de LGBTI+-gemeenschap, 
overlevenden van gendergerelateerd 
geweld en andere gemarginaliseerde 
groepen nog steeds worden 
gecriminaliseerd en gestigmatiseerd;

Or. en

Amendement 214
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat “refoulement” 
een schending van het Europese en het 
internationale recht vormt, en betekent 
dat migranten niet de wettelijke garanties 
kunnen genieten waarin het bedoelde 
recht voorziet; overwegende dat de 
commissaris voor mensenrechten van de 
Raad van Europa zijn grote bezorgdheid 
heeft geuit over het grote aantal 
meldingen van gewelddadige 
“refoulement” door Kroatische 
wethandhavingsinstanties25; overwegende 
dat de commissaris voor mensenrechten 
van de Raad van Europa zich in het kader 
van de zaken N.D. tegen Spanje en N.T. 
tegen Spanje voor het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens ook bezorgd 
heeft getoond over de praktijk van 
“summary returns” (buitengerechtelijke 
terugzendingen) in de enclaves Ceuta en 
Melilla26;

Schrappen

__________________
25 Brief van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa 
aan de premier van Kroatië van 20 
september 2018; Commissaris voor 
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mensenrechten van de Raad van Europa, 
Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2019.
26 Tussenkomst van derde (de commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa) van 22 maart 2018, N.D. tegen 
Spanje en N.T. tegen Spanje, 
CommDH(2018)11.

Or. fr

Amendement 215
Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat “refoulement” 
een schending van het Europese en het 
internationale recht vormt, en betekent 
dat migranten niet de wettelijke garanties 
kunnen genieten waarin het bedoelde 
recht voorziet; overwegende dat de 
commissaris voor mensenrechten van de 
Raad van Europa zijn grote bezorgdheid 
heeft geuit over het grote aantal 
meldingen van gewelddadige 
“refoulement” door Kroatische 
wethandhavingsinstanties25; overwegende 
dat de commissaris voor mensenrechten 
van de Raad van Europa zich in het kader 
van de zaken N.D. tegen Spanje en N.T. 
tegen Spanje voor het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens ook bezorgd 
heeft getoond over de praktijk van 
“summary returns” (buitengerechtelijke 
terugzendingen) in de enclaves Ceuta en 
Melilla26;

Schrappen

__________________
25 Brief van de commissaris voor 
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mensenrechten van de Raad van Europa 
aan de premier van Kroatië van 20 
september 2018; Commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2019.
26 Tussenkomst van derde (de commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa) van 22 maart 2018, N.D. tegen 
Spanje en N.T. tegen Spanje, 
CommDH(2018)11.

Or. es

Amendement 216
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat “refoulement” 
een schending van het Europese en het 
internationale recht vormt, en betekent 
dat migranten niet de wettelijke garanties 
kunnen genieten waarin het bedoelde 
recht voorziet; overwegende dat de 
commissaris voor mensenrechten van de 
Raad van Europa zijn grote bezorgdheid 
heeft geuit over het grote aantal 
meldingen van gewelddadige 
“refoulement” door Kroatische 
wethandhavingsinstanties25; overwegende 
dat de commissaris voor mensenrechten 
van de Raad van Europa zich in het kader 
van de zaken N.D. tegen Spanje en N.T. 
tegen Spanje voor het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens ook bezorgd 
heeft getoond over de praktijk van 
“summary returns” (buitengerechtelijke 
terugzendingen) in de enclaves Ceuta en 
Melilla26;

F. overwegende dat landen het 
soevereine voorrecht hebben om hun 
grenzen te beschermen en te besluiten wie 
toegang krijgt tot hun grondgebied;
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__________________
25 Brief van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa 
aan de premier van Kroatië van 20 
september 2018; Commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2019.
26 Tussenkomst van derde (de commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa) van 22 maart 2018, N.D. tegen 
Spanje en N.T. tegen Spanje, 
CommDH(2018)11.

Or. en

Amendement 217
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat “refoulement” een 
schending van het Europese en het 
internationale recht vormt, en betekent dat 
migranten niet de wettelijke garanties 
kunnen genieten waarin het bedoelde recht 
voorziet; overwegende dat de commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa zijn grote bezorgdheid heeft geuit 
over het grote aantal meldingen van 
gewelddadige “refoulement” door 
Kroatische wethandhavingsinstanties25; 
overwegende dat de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa 
zich in het kader van de zaken N.D. tegen 
Spanje en N.T. tegen Spanje voor het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens ook bezorgd heeft getoond over de 
praktijk van “summary returns” 
(buitengerechtelijke terugzendingen) in de 

F. overwegende dat “refoulement” een 
schending van het Europese en het 
internationale recht vormt, en betekent dat 
migranten niet de wettelijke garanties 
kunnen genieten waarin het bedoelde recht 
voorziet; overwegende dat de commissaris 
voor de Mensenrechten van de Raad van 
Europa zijn grote bezorgdheid heeft geuit 
over het grote aantal meldingen van 
gewelddadig “refoulement”;
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enclaves Ceuta en Melilla26;
__________________ __________________
25 Brief van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa 
aan de premier van Kroatië van 20 
september 2018; Commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2019.
26 Tussenkomst van derde (de commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa) van 22 maart 2018, N.D. tegen 
Spanje en N.T. tegen Spanje, 
CommDH(2018)11.

Or. es

Amendement 218
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat “refoulement” 
een schending van het Europese en het 
internationale recht vormt, en betekent dat 
migranten niet de wettelijke garanties 
kunnen genieten waarin het bedoelde 
recht voorziet; overwegende dat de 
commissaris voor mensenrechten van de 
Raad van Europa zijn grote bezorgdheid 
heeft geuit over het grote aantal meldingen 
van gewelddadige “refoulement” door 
Kroatische wethandhavingsinstanties25; 
overwegende dat de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa 
zich in het kader van de zaken N.D. tegen 
Spanje en N.T. tegen Spanje voor het 
Europees Hof voor de Rechten van de 

F. overwegende dat de EU op grond 
van het Europese en het internationale 
recht verplicht is hulp te verlenen aan 
personen die in de Unie asiel vragen; 
overwegende dat de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa 
zijn grote bezorgdheid heeft geuit over het 
grote aantal meldingen van gewelddadige 
“refoulement”;
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Mens ook bezorgd heeft getoond over de 
praktijk van “summary returns” 
(buitengerechtelijke terugzendingen) in de 
enclaves Ceuta en Melilla26;
__________________
25 Brief van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa 
aan de premier van Kroatië van 20 
september 2018; Commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2019.
26 Tussenkomst van derde (de commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa) van 22 maart 2018, N.D. tegen 
Spanje en N.T. tegen Spanje, 
CommDH(2018)11.

Or. en

Amendement 219
Evin Incir, Monika Beňová, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat “refoulement” een 
schending van het Europese en het 
internationale recht vormt, en betekent dat 
migranten niet de wettelijke garanties 
kunnen genieten waarin het bedoelde recht 
voorziet; overwegende dat de commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa zijn grote bezorgdheid heeft geuit 
over het grote aantal meldingen van 
gewelddadige “refoulement” door 
Kroatische wethandhavingsinstanties25; 
overwegende dat de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa 
zich in het kader van de zaken N.D. tegen 

F. overwegende dat “refoulement” een 
schending van het Europese en het 
internationale recht vormt, en betekent dat 
migranten niet de wettelijke garanties 
kunnen genieten waarin het bedoelde recht 
voorziet; overwegende dat de Commissaris 
voor de Mensenrechten van de Raad van 
Europa zijn grote bezorgdheid heeft geuit 
over het grote aantal meldingen van 
gewelddadige “refoulement”;
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Spanje en N.T. tegen Spanje voor het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens ook bezorgd heeft getoond over de 
praktijk van “summary returns” 
(buitengerechtelijke terugzendingen) in de 
enclaves Ceuta en Melilla26;
__________________
25 Brief van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa 
aan de premier van Kroatië van 20 
september 2018; Commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2019.
26 Tussenkomst van derde (de commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa) van 22 maart 2018, N.D. tegen 
Spanje en N.T. tegen Spanje, 
CommDH(2018)11.

Or. en

Amendement 220
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat “refoulement” een 
schending van het Europese en het 
internationale recht vormt, en betekent dat 
migranten niet de wettelijke garanties 
kunnen genieten waarin het bedoelde recht 
voorziet; overwegende dat de commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa zijn grote bezorgdheid heeft geuit 
over het grote aantal meldingen van 
gewelddadige “refoulement” door 
Kroatische wethandhavingsinstanties25; 
overwegende dat de commissaris voor 

F. overwegende dat “refoulement” 
van mensen die internationale 
bescherming genieten een schending van 
het Europese en het internationale recht 
vormt, en betekent dat migranten niet de 
wettelijke garanties kunnen genieten 
waarin het bedoelde recht voorziet; 
overwegende dat er een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen onderdanen van 
derde landen die internationale 
bescherming nodig hebben en 
economische migranten die de 
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mensenrechten van de Raad van Europa 
zich in het kader van de zaken N.D. tegen 
Spanje en N.T. tegen Spanje voor het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens ook bezorgdheid heeft getoond over 
de praktijk van “summary returns” 
(buitengerechtelijke terugzendingen) in de 
enclaves Ceuta en Melilla26;

vluchtelingenprocedure uitbuiten;

__________________ __________________
25 Brief van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa 
aan de premier van Kroatië van 
20 september 2018; Commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Bosnia and Herzegovina must immediately 
close the Vučjak camp and take concrete 
measures to improve the treatment of 
migrants in the country, Raad van Europa, 
Straatsburg, 2019.

25 Brief van de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa 
aan de premier van Kroatië van 
20 september 2018; Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa, 
Bosnia and Herzegovina must immediately 
close the Vučjak camp and take concrete 
measures to improve the treatment of 
migrants in the country, Raad van Europa, 
Straatsburg, 2019.

26 Tussenkomst van derde (de commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa) van 22 maart 2018, N.D. tegen 
Spanje en N.T. tegen Spanje, 
CommDH(2018)11.

26 Tussenkomst van derde (de commissaris 
voor de Mensenrechten van de Raad van 
Europa) van 22 maart 2018, N.D. tegen 
Spanje en N.T. tegen Spanje, 
CommDH(2018)11.

Or. pl

Amendement 221
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat “refoulement” 
een schending van het Europese en het 
internationale recht vormt, en betekent dat 
migranten niet de wettelijke garanties 
kunnen genieten waarin het bedoelde 
recht voorziet; overwegende dat de 
commissaris voor mensenrechten van de 
Raad van Europa zijn grote bezorgdheid 
heeft geuit over het grote aantal 
meldingen van gewelddadige 

F. overwegende dat migratie nu en in 
de toekomst onderdeel is van de EU en 
een van de grootste uitdagingen van onze 
tijd is, met duidelijke implicaties voor de 
grondrechten; overwegende dat 
asielzoekers het recht en de mogelijkheid 
hebben om hun asielaanvragen bij 
officiële grensposten in te dienen wanneer 
zij de EU binnenkomen; overwegende dat 
sprake zou zijn van schendingen van de 
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“refoulement” door Kroatische 
wethandhavingsinstanties25; overwegende 
dat de commissaris voor mensenrechten 
van de Raad van Europa zich in het kader 
van de zaken N.D. tegen Spanje en N.T. 
tegen Spanje voor het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens ook bezorgd 
heeft getoond over de praktijk van 
“summary returns” (buitengerechtelijke 
terugzendingen) in de enclaves Ceuta en 
Melilla26;

grondrechten van migranten en 
asielzoekers; overwegende dat 
grenswachten adequate diensten moeten 
verlenen aan vluchtelingen, rekening 
houdend met de bijzondere 
omstandigheden van kwetsbare mensen, 
zoals kinderen, getraumatiseerden en 
zwangere vrouwen; overwegende dat de 
terugkeer van migranten wier 
asielaanvraag niet is goedgekeurd een 
essentieel onderdeel is van een succesvol 
migratie- en asielbeleid en in 
overeenstemming is met het internationale 
en het EU-recht;

__________________
25 Brief van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa 
aan de premier van Kroatië van 20 
september 2018; Commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2019.
26 Tussenkomst van derde (de commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa) van 22 maart 2018, N.D. tegen 
Spanje en N.T. tegen Spanje, 
CommDH(2018)11.

Or. en

Amendement 222
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat “refoulement” een 
schending van het Europese en het 
internationale recht vormt, en betekent 
dat migranten niet de wettelijke garanties 

F. overwegende dat “refoulement” 
van migranten die de grenzen met Ceuta 
en Melilla op illegale en vaak 
gewelddadige wijze oversteken door het 
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kunnen genieten waarin het bedoelde 
recht voorziet; overwegende dat de 
commissaris voor mensenrechten van de 
Raad van Europa zijn grote bezorgdheid 
heeft geuit over het grote aantal 
meldingen van gewelddadige 
“refoulement” door Kroatische 
wethandhavingsinstanties25; overwegende 
dat de commissaris voor mensenrechten 
van de Raad van Europa zich in het kader 
van de zaken N.D. tegen Spanje en N.T. 
tegen Spanje voor het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens ook bezorgd heeft 
getoond over de praktijk van “summary 
returns” (buitengerechtelijke 
terugzendingen) in de enclaves Ceuta en 
Melilla26;

Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens is aanvaard; overwegende dat in de 
zaken N.D. tegen Spanje en N.T. tegen 
Spanje voor het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens het Hof heeft 
geoordeeld dat er geen sprake was van 
een schending van het Verdrag voor de 
rechten van de mens, noch van niet-
naleving van artikel 4 van het protocol, op 
grond waarvan collectieve uitzetting is 
verboden, aangezien de betrokkenen geen 
gebruik hadden gemaakt van de wettelijke 
kanalen om asiel aan te vragen in Spanje;

__________________
25 Brief van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa 
aan de premier van Kroatië van 20 
september 2018; Commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country, 
Raad van Europa, Straatsburg, 2019.
26 Tussenkomst van derde (de commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa) van 22 maart 2018, N.D. tegen 
Spanje en N.T. tegen Spanje, 
CommDH(2018)11.

Or. es

Amendement 223
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat “refoulement” een 
schending van het Europese en het 
internationale recht vormt, en betekent dat 
migranten niet de wettelijke garanties 
kunnen genieten waarin het bedoelde recht 
voorziet; overwegende dat de commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa zijn grote bezorgdheid heeft geuit 
over het grote aantal meldingen van 
gewelddadige “refoulement” door 
Kroatische wethandhavingsinstanties25; 
overwegende dat de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa 
zich in het kader van de zaken N.D. tegen 
Spanje en N.T. tegen Spanje voor het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens ook bezorgd heeft getoond over de 
praktijk van “summary returns” 
(buitengerechtelijke terugzendingen) in de 
enclaves Ceuta en Melilla26;

F. overwegende dat “refoulement” een 
schending van het Europese en het 
internationale recht vormt, en betekent dat 
migranten niet de wettelijke garanties 
kunnen genieten waarin het bedoelde recht 
voorziet; overwegende dat in sommige 
landen, waaronder Kroatië, Griekenland, 
Hongarije, Roemenië, Polen en Spanje, 
gevallen van “refoulement” zijn 
geregistreerd, soms in combinatie met 
ongerechtvaardigd geweld; overwegende 
dat de Commissaris voor de mensenrechten 
van de Raad van Europa zijn grote 
bezorgdheid heeft geuit over het grote 
aantal meldingen van gewelddadige 
“refoulement” door Kroatische 
wethandhavingsinstanties25; overwegende 
dat de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa 
zich in het kader van de zaken N.D. tegen 
Spanje en N.T. tegen Spanje voor het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens ook bezorgd heeft getoond over de 
praktijk van “summary returns” 
(buitengerechtelijke terugzendingen) in de 
enclaves Ceuta en Melilla26;

__________________ __________________
25 Brief van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa 
aan de premier van Kroatië van 20 
september 2018; Commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Bosnia and Herzegovina must immediately 
close the Vučjak camp and take concrete 
measures to improve the treatment of 
migrants in the country, Raad van Europa, 
Straatsburg, 2019.

25 Brief van de Commissaris voor de 
mensenrechten van de Raad van Europa 
aan de premier van Kroatië van 20 
september 2018; Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa, 
Bosnia and Herzegovina must immediately 
close the Vučjak camp and take concrete 
measures to improve the treatment of 
migrants in the country, Raad van Europa, 
Straatsburg, 2019.

26 Tussenkomst van derde (de commissaris 
voor mensenrechten van de Raad van 
Europa) van 22 maart 2018, N.D. tegen 
Spanje en N.T. tegen Spanje, 
CommDH(2018)11.

26 Tussenkomst van derde (de Commissaris 
voor de Mensenrechten van de Raad van 
Europa) van 22 maart 2018, N.D. tegen 
Spanje en N.T. tegen Spanje, 
CommDH(2018)11.

Or. en
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Amendement 224
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat inmenging in de 
grondrechten moeilijk voorspelbaar is in 
het licht van de constante technologische 
ontwikkelingen; overwegende dat 
verschillende informatiesystemen 
gevolgen kunnen hebben voor de 
grondrechten, bijvoorbeeld op het gebied 
van gegevensbescherming en 
privacyschendingen; overwegende dat de 
burgers en bijgevolg hun rechten beter en 
tijdiger kunnen worden beschermd indien 
die systemen interoperabel zijn, met name 
in het geval van vermiste kinderen, 
mensenhandel en de bestrijding van 
witwassen; overwegende dat de 
samenwerking en informatieuitwisseling 
tussen de verschillende EU-
agentschappen die zich met veiligheid 
bezighouden van vitaal belang is voor een 
tijdige en doeltreffende bestrijding van 
terrorisme en radicalisering en voor de 
preventie van cybercriminaliteit;

Or. en

Amendement 225
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat corruptie een 
ernstige bedreiging vormt voor de 
rechtsstaat in de EU, waardoor de situatie 
voor de burgers verder verslechtert en zij 
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worden gediscrimineerd ten aanzien van 
het gelijke genot van de grondrechten, 
zowel wat de civiele als wat de politieke, 
economische, sociale en culturele rechten 
betreft; overwegende dat corruptie de 
omvang en de samenstelling van de 
overheidsuitgaven verstoort en ernstig 
afbreuk doet aan het vermogen van de 
staat om zijn beschikbare middelen 
optimaal te benutten voor de volledige 
realisatie van de rechten van de burgers;

Or. it

Amendement 226
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat tijdens de Human 
Rights Defenders World Summit 2018 in 
Parijs die werd gehouden ter gelegenheid 
van de twintigste verjaardag van de VN-
Verklaring over 
mensenrechtenverdedigers een actieplan 
werd opgesteld met prioriteiten voor 
staten, bedrijven, financiële instellingen, 
donoren en intergouvernementele 
organisaties die een veilige en 
stimulerende omgeving tot stand willen 
brengen voor de bescherming van de 
mensenrechten, alsmede een krachtiger 
en doeltreffender bescherming van 
mensenrechtenverdedigers die gevaar 
lopen, hun gemeenschappen, organisaties 
en bewegingen;

Or. en

Amendement 227
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
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Strugariu

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de aanzienlijke 
lacunes in het Europese asielstelsel 
aanleiding geven tot schendingen van de 
grondrechten van personen gedurende 
hun hele traject; overwegende dat 
migranten problemen ondervinden om 
toegang te krijgen tot hun rechten, in het 
bijzonder in de registratiecentra aan de 
buitengrenzen van de EU; overwegende 
dat het Europees Parlement 
onderhandelingsmandaten heeft 
goedgekeurd voor alle 
wetgevingsvoorstellen van de Commissie 
inzake het asielpakket van 2016;

Or. fr

Amendement 228
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de 
onverdraagzaamheid, het racisme, de 
vreemdelingenhaat en de discriminatie 
zijn toegenomen in de gehele 
samenleving, maar ook in de politiek door 
de groei van extreemrechtse bewegingen; 
overwegende dat het voor succesvolle 
integratie en sociale inclusie noodzakelijk 
is dat doeltreffende bescherming wordt 
geboden tegen discriminatie en 
haatmisdrijven; verwegende dat verzuim 
om dat te doen negatieve gevolgen kan 
hebben voor de sociale cohesie in de 
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samenleving1 bis;
__________________
1 bis FRA, Tweede enquête van de 
Europese Unie naar minderheden en 
discriminatie.

Or. en

Amendement 229
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat uit gegevens van 
het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap blijkt dat in 2018 
18 % van alle personen die irregulier 
binnenkwamen via de EU-buitengrenzen 
vrouw was en dat bijna een op de vijf 
migranten kind was, van wie circa 3 750 
niet-begeleid; overwegende dat met name 
deze vrouwen en kinderen het gevaar 
lopen op schending van hun 
grondrechten, bijvoorbeeld in de vorm 
van mensenhandel;

Or. en

Amendement 230
Leopoldo López Gil, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de Europese Unie 
optreedt als hoedster van de rechten van 
het kind; overwegende dat het Handvest 
van de grondrechten de rechten van 
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kinderen bevordert en verdedigt; 
overwegende dat in sommige lidstaten, 
zoals Spanje, bepaalde handelingen in 
verband met het beheer van de centra 
voor de opvang van minderjarigen deze 
waarborg in het gedrang brengen.

Or. es

Amendement 231
Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa, Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat er het afgelopen 
jaar in Europa bijna 3 000 afzonderlijke 
aanslagen zijn geweest, met name in het 
westen, op plaatsen waar christenen hun 
geloof belijden of op plaatsen die 
anderszins verband houden met het 
christendom, zoals kerken, 
begraafplaatsen, monumenten en 
standbeelden;

Or. pl

Amendement 232
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat corruptie een 
ernstige bedreiging voor de democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten vormt, en 
alle lidstaten en de EU als geheel schade 
berokkent; overwegende dat er nog altijd 
verschillen zijn tussen de lidstaten wat 
betreft de tenuitvoerlegging van het 
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rechtskader voor corruptiebestrijding;

Or. en

Amendement 233
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat toegang tot de 
rechter een grondrecht is en dat 
straffeloosheid een belangrijk obstakel 
vormt voor het herstel en de bescherming 
van slachtoffers;

Or. en

Amendement 234
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat uit het verslag 
van het Bureau voor de grondrechten 
(FRA) over de situatie van de 
grondrechten in 2019, uit de enquête van 
het FRA en uit diverse nationale studies 
blijkt dat discriminatie en ongelijkheid op 
verschillende gronden in de hele EU nog 
altijd dagelijks aan de orde zijn; 
overwegende dat uit deze bevindingen ook 
eenduidig naar voren komt dat mensen 
die gediscrimineerd worden dit zelden 
melden; overwegende dat de nationale 
gelijkheidsorganen een cruciale rol 
moeten spelen bij de bevordering van 
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gelijke behandeling en het verlenen van 
bijstand aan slachtoffers van 
discriminatie;

Or. en

Amendement 235
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat raciale, etnische 
en religieuze minderheden te maken 
krijgen met structureel racisme, 
discriminatie, haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen, gebrekkige 
toegang tot de rechter en aanhoudende 
sociaaleconomische ongelijkheid op 
terreinen zoals huisvesting, 
gezondheidszorg, werkgelegenheid en 
onderwijs, hetgeen moet worden erkend 
als ernstige belemmering voor het 
volledige genot van de grondrechten en 
als grote belemmering voor inclusie en 
gelijkheid;

Or. en

Amendement 236
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat terreurdaden tot 
de ernstigste schendingen van 
grondrechten en vrijheden behoren; 
overwegende dat in 2018 en 2019 binnen 
de Europese Unie terrorisme werd 
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verheerlijkt en terroristen werden 
bewierookt; overwegende dat dergelijk 
gedrag terrorisme rechtvaardigt, onze 
democratie bedreigt en de slachtoffers 
vernedert;

Or. en

Amendement 237
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat vrouwen, 
migranten, etnische, religieuze en 
taalkundige minderheden, LGBTI+-
personen, personen met een handicap, 
kinderen, ouderen en sociaaleconomisch 
achtergestelden – de meest kwetsbare 
groepen – worden geconfronteerd met 
ernstige schendingen van hun 
grondrechten, waaronder online- en 
offline-intimidatie en -geweld;

Or. en

Amendement 238
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat pas sinds 
kort een begin is gemaakt met de 
erkenning van afrofobie op EU-niveau; 
overwegende dat de nationale autoriteiten 
geen beleid en maatregelen hebben 
ontwikkeld om de discriminatie, raciale 
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profilering en racistische intimidatie van 
en het racistisch geweld tegen personen 
van Afrikaanse afkomst te bestrijden;

Or. en

Amendement 239
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat de 
Europese Unie zich ertoe heeft verbonden 
de vrijheid en pluriformiteit van de media 
te beschermen, alsook het recht op 
informatie en de vrijheid van 
meningsuiting;

Or. en

Amendement 240
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Overweging F quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quinquies. overwegende dat de rechten 
van kinderen zijn verankerd in het 
Handvest van de grondrechten van de EU 
en centraal moeten staan in het EU-
beleid; overwegende dat het belang van 
het kind voorop moet staan in alle acties 
van de EU en dat het beginsel van het 
belang van het kind volledig moet worden 
geëerbiedigd in alle wetgeving en 
rechterlijke en overheidsbeslissingen op 
alle niveaus; overwegende dat artikel 26, 
derde alinea, van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens 
bevestigt dat aan de ouders in de eerste 
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plaats het recht toekomt om de soort van 
onderwijs te kiezen, welke aan hun 
kinderen zal worden gegeven;

Or. en

Amendement 241
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Overweging F quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quinquies. overwegende dat 
zigeunerhaat een hardnekkig probleem is 
in de gehele EU en dat de Roma met 
structurele zigeunerhaat en aanhoudende 
sociaaleconomische ongelijkheid te 
maken hebben op gebieden zoals 
huisvesting, gezondheidszorg, 
werkgelegenheid en onderwijs; 
overwegende dat de Roma steeds meer te 
maken krijgen met haatzaaiende 
uitlatingen in het openbaar, op sociale 
media en door politici, met politiegeweld 
waaronder collectieve bestraffing en 
etnisch profileren en met segregatie op 
het gebied van huisvesting en op school;

Or. en

Amendement 242
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quinquies. overwegende dat het recht 
op zelfbeschikking behelst dat mensen zelf 
hun eigen lot mogen bepalen en dat het in 
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het internationaal recht is erkend als een 
recht dat toekomt aan personen en niet 
aan staten of regeringen; overwegende 
dat burgers op grond van dit recht vrijelijk 
hun politieke status mogen bepalen en 
zich vrijelijk mogen ontwikkelen op 
economisch, sociaal en cultureel gebied;

Or. en

Amendement 243
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F sexies. overwegende dat het aantal 
bedreigingen van en aanvallen op 
journalisten sterk is gestegen in de gehele 
EU; overwegende dat de bescherming van 
journalisten hierdoor duidelijk is 
verslechterd en dat er in bepaalde 
lidstaten een klimaat van straffeloosheid 
ontstaat; overwegende dat deze 
ontwikkeling de vrijheid van de media en 
de vrijheid van meningsuiting duidelijk 
ondermijnt en de democratie in gevaar 
brengt1 bis;
__________________
1 bis https://rm.coe.int/annual-report-2018-
democracy-in-danger-threats-and-attacks-
media-freed/1680926453

Or. en

Amendement 244
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Overweging F sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F sexies. overwegende dat 
antisemitisme een hardnekkig verschijnsel 
blijft in de gehele EU en dat verschillende 
lidstaten een toename van het aantal door 
antisemitisme ingegeven misdrijven 
melden; overwegende dat slachtoffers van 
antisemitische intimidatie de incidenten 
over het algemeen niet melden bij de 
politie;

Or. en

Amendement 245
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Overweging F sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F sexies. overwegende dat de 
menselijke waardigheid de onschendbare 
basis van alle grondrechten vormt en niet 
aan enige instrumentalisering of 
politisering mag worden onderworpen, en 
geëerbiedigd en beschermd moet worden 
bij alle initiatieven van de EU;

Or. en

Amendement 246
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F septies. overwegende dat 
klokkenluiders een essentiële rol spelen in 
alle open en transparante democratieën; 
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overwegende dat klokkenluiders een 
belangrijke rol spelen in de bevordering 
van transparantie, democratie en de 
rechtsstaat door onwettig of ongepast 
gedrag te melden dat het algemeen belang 
ondermijnt, zoals corruptie, strafbare 
feiten of belangenconflicten, die een 
bedreiging vormen voor de rechten en 
vrijheden van de burgers;

Or. en

Amendement 247
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Overweging F septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F septies. overwegende dat moslims 
en met name moslimvrouwen nog altijd 
worden gediscrimineerd in de 
samenleving en het doelwit zijn van 
racistische aanvallen als gevolg van 
wijdverspreide islamofobie;

Or. en

Amendement 248
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F octies. overwegende dat de Raad 
van Europa op 3 januari 2018 een verslag 
heeft gepubliceerd over “Corruption 
prevention in respect of members of 
parliament, judges and prosecutors”; 
overwegende dat Spanje volgens de 
corruptiebestrijdingsexperts van de Raad 
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van Europa de internationale normen 
over het algemeen onvoldoende naleeft en 
dat de autoriteiten beperkte voortgang 
hebben geboekt met maatregelen om 
corruptie door leden van het parlement, 
rechters en aanklagers te bestrijden1 bis;
__________________
1 bis GRECO, Raad van Europa. Fourth 
evaluation round, Corruption prevention 
in respect of members of parliament, 
judges and prosecutors, Interim 
compliance report Spain. 
https://rm.coe.int/fourth-evaluation-
round-corruption-prevention-in-respect-
of-members-of/1680779c4d

Or. en

Amendement 249
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Overweging F octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F octies. overwegende dat de 
buitenlandse inmenging in Europese 
verkiezingen aan de hand van directe en 
indirecte maatregelen uit landen als 
Rusland toeneemt, en dat instellingen en 
maatschappelijke organisaties in de 
Europese Unie en de lidstaten steeds 
vaker worden bedreigd vanuit landen als 
China met als doel de vrijheid van 
meningsuiting te beperken1 bis; 

__________________
1 bis Bijvoorbeeld de Zweedse afdeling van 
PEN.

Or. en
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Amendement 250
Katarina Barley, Evin Incir, Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. brengt in herinnering dat de 
eerbiediging van de rechtsstaat een 
absolute voorwaarde is voor de 
bescherming van alle fundamentele 
Europese waarden waarnaar in artikel 2 
VEU wordt verwezen; veroordeelt 
krachtig de pogingen van regeringen van 
sommige lidstaten om de scheiding der 
machten en de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht te ondermijnen; is met 
name ernstig bezorgd over de reeds 
aangenomen wetten die het primaat van 
het Europees recht in twijfel trekken en 
verzoekt de Commissie om alle 
beschikbare middelen in te zetten om in 
actie te komen tegen deze aanval op de 
fundamentele Europese waarden;

Or. en

Amendement 251
Katarina Barley, Evin Incir, Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 ter. betreurt dat de inleiding van 
procedures uit hoofde van artikel 7, lid 1, 
VEU, tot op heden geen resultaten heeft 
opgeleverd en dat verslagen en 
verklaringen van de Commissie, de VN, 
de OVSE en de Raad van Europa erop 
duiden dat de situatie in de betreffende 
lidstaten is verslechterd; benadrukt dat 
het verzuim van de Raad om artikel 7 
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VEU toe te passen in feite de integriteit 
van gemeenschappelijke Europese 
waarden, het onderlinge vertrouwen en de 
geloofwaardigheid van de Unie als geheel 
ondermijnt;

Or. en

Amendement 252
Katarina Barley, Evin Incir, Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 quater. is ingenomen met het feit 
dat de Commissie in 2020 voor het eerst 
zal komen met een jaarlijkse evaluatie, 
waarin voor alle EU-lidstaten op voet van 
gelijkheid wordt nagegaan of zij voldoen 
aan de waarden zoals uiteengezet in 
artikel 2 VEU; benadrukt dat de uitkomst 
van de evaluatie een betekenisvol 
totaalbeeld moet bieden van de staat van 
de democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten in elke lidstaat, op basis van 
heldere, objectieve en ondubbelzinnige 
criteria;

Or. en

Amendement 253
Katarina Barley, Evin Incir, Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 quinquies. benadrukt hoe belangrijk 
het is een instrument in te stellen om de 
begroting van de Unie te beschermen in 
geval van algemene tekortkomingen ten 
aanzien van de rechtsstaat in de lidstaten, 
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aangezien het juiste gebruik van EU-
middelen te allen tijde aan onafhankelijke 
rechterlijke controle moet worden 
onderworpen; herhaalt zijn standpunt dat 
het instrument zodanig moet worden 
ontworpen dat een besluit van de 
Commissie wordt geacht te zijn 
aangenomen tenzij het Europees 
Parlement met een meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen of de Raad met een 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen het voorstel wijzigt of verwerpt;

Or. en

Amendement 254
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de EU een belangrijke 
rol speelt wat het voorkomen van armoede 
en sociale uitsluiting in de lidstaten betreft, 
en verzoekt de Commissie en de Raad zich 
bij hun macro-economische beslissingen te 
laten leiden door de grondrechten als 
bedoeld in het Handvest;

1. erkent dat de EU een belangrijke 
rol speelt wat het voorkomen van armoede 
en sociale uitsluiting in de lidstaten betreft, 
en verzoekt de Commissie en de Raad zich 
bij hun macro-economische beslissingen te 
laten leiden door de grondrechten als 
bedoeld in het Handvest en ervoor te 
zorgen dat 
mensenrechteneffectenbeoordelingen 
worden verricht voor, tijdens en na het 
nemen van dergelijke beslissingen 
teneinde mogelijke negatieve effecten op 
de mensenrechten te beoordelen;

Or. en

Amendement 255
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de EU een belangrijke 
rol speelt wat het voorkomen van armoede 
en sociale uitsluiting in de lidstaten betreft, 
en verzoekt de Commissie en de Raad zich 
bij hun macro-economische beslissingen te 
laten leiden door de grondrechten als 
bedoeld in het Handvest;

1. merkt op dat de EU weliswaar een 
rol speelt wat het voorkomen van armoede 
en sociale uitsluiting betreft, maar dat de 
lidstaten in staat moeten zijn om 
onafhankelijke macro-economische 
beslissingen te nemen;

Or. en

Amendement 256
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de EU een belangrijke 
rol speelt wat het voorkomen van armoede 
en sociale uitsluiting in de lidstaten betreft, 
en verzoekt de Commissie en de Raad zich 
bij hun macro-economische beslissingen te 
laten leiden door de grondrechten als 
bedoeld in het Handvest;

1. erkent dat de EU een belangrijke 
rol speelt wat het voorkomen van armoede 
en sociale uitsluiting in de lidstaten betreft, 
en verzoekt de Commissie en de Raad zich 
bij hun beslissingen te laten leiden door de 
grondrechten als bedoeld in het Handvest, 
met inachtneming van de nationale 
soevereiniteit en het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. es

Amendement 257
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de EU een belangrijke 
rol speelt wat het voorkomen van armoede 
en sociale uitsluiting in de lidstaten betreft, 

1. erkent dat de EU een belangrijke 
rol speelt wat het voorkomen van armoede 
en sociale uitsluiting in de lidstaten betreft, 
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en verzoekt de Commissie en de Raad zich 
bij hun macro-economische beslissingen 
te laten leiden door de grondrechten als 
bedoeld in het Handvest;

en verzoekt de Commissie en de Raad de 
grondrechten als bedoeld in het Handvest 
nauwlettend in acht te nemen bij het doen 
van voorstellen en nemen van besluiten;

Or. en

Amendement 258
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat het 
minimumloon een instrument moet zijn 
om sociale achteruitgang te bestrijden en 
mensen hun waardigheid terug te geven; 
verzoekt de Commissie om het verzoek 
van het Europees Verbond van 
Vakverenigingen – volgens welke het 
minimumloon niet minder dan 60 % van 
het gemiddelde nationale loon mag 
bedragen – in te willigen om een eind te 
maken aan de onzekere omstandigheden 
op de rand van armoede waarin voltijds 
werkenden verkeren en om oneerlijke 
concurrentie op de eengemaakte markt te 
vermijden;

Or. it

Amendement 259
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Raad met klem om de 
onderhandelingen over de richtlijn 
vrouwelijke bestuurders zo spoedig 
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mogelijk weer op gang te brengen, zodat 
het forse gebrek aan evenwicht tussen 
vrouwen en mannen in de economische 
besluitvorming op het hoogste niveau kan 
worden aangepakt en de voorwaarden 
kunnen worden geschapen die vrouwen in 
staat stellen volledig gebruik te maken 
van hun sociale en economische rechten; 
is ermee ingenomen dat de 
Commissievoorzitter in haar politieke 
beleidslijnen heeft toegezegd een 
meerderheid te willen vormen om deze 
richtlijn te deblokkeren;

Or. en

Amendement 260
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Abir Al-Sahlani, Lefteris Christoforou, Karen Melchior, 
Eva Kaili, Laurence Farreng, Fabienne Keller, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de EU en de lidstaten specifieke 
programma’s uitwerken om een einde te 
maken aan kinderarmoede;

Or. en

Amendement 261
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Abir Al-Sahlani, Lefteris Christoforou, Karen Melchior, 
Eva Kaili, Laurence Farreng, Fabienne Keller, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. erkent dat het belangrijk is dat de 
lidstaten wetten aannemen om de rechten 
op het gebied van moederschap en 
vaderschap veilig te stellen of uit te 
breiden om kinderen een gezonde en 
stabiele omgeving te kunnen bieden, 
vooral tijdens de eerste maanden van hun 
leven;

Or. en

Amendement 262
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beklemtoont dat de 
bezuinigingsmaatregelen vergaande 
gevolgen hebben gehad voor het sociale 
weefsel van de EU in veel lidstaten en dat 
deze gevolgen zich ook nu nog doen 
voelen (resulterend in een toenemende 
ongelijkheid en schendingen van de 
grondrechten), met name bij vrouwen, 
migranten, Roma, travellers, en andere 
achterstandsgroepen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 263
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beklemtoont dat de 2. beklemtoont dat de 



PE648.414v02-00 152/186 AM\1200339NL.docx

NL

bezuinigingsmaatregelen vergaande 
gevolgen hebben gehad voor het sociale 
weefsel van de EU in veel lidstaten en dat 
deze gevolgen zich ook nu nog doen 
voelen (resulterend in een toenemende 
ongelijkheid en schendingen van de 
grondrechten), met name bij vrouwen, 
migranten, Roma, travellers, en andere 
achterstandsgroepen;

bezuinigingsmaatregelen vergaande 
gevolgen hebben gehad voor het sociale 
weefsel van de EU in veel lidstaten en dat 
deze gevolgen zich ook nu nog doen 
voelen (resulterend in een toenemende 
ongelijkheid en schendingen van de 
grondrechten), met name bij vrouwen, 
migranten, Roma, LGBTI+-personen, 
personen met een handicap, travellers, en 
andere achterstandsgroepen; herhaalt, 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
invoering van sociale normen in het 
Europees Semester, dat macro-
economisch beleid niet alleen door 
economische groei, maar ook door sociale 
normen moet worden ingegeven;

Or. en

Amendement 264
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beklemtoont dat de 
bezuinigingsmaatregelen vergaande 
gevolgen hebben gehad voor het sociale 
weefsel van de EU in veel lidstaten en dat 
deze gevolgen zich ook nu nog doen 
voelen (resulterend in een toenemende 
ongelijkheid en schendingen van de 
grondrechten), met name bij vrouwen, 
migranten, Roma, travellers, en andere 
achterstandsgroepen;

2. beklemtoont dat economische en 
sociale ongelijkheid kwetsbare groepen 
buitensporig hard treft, zoals vrouwen, 
kinderen, jongeren, ouderen en personen 
met een handicap; brengt in herinnering 
dat solidariteit een van de 
grondbeginselen van de Europese Unie is, 
zoals neergelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie; 
dringt er bij de lidstaten op aan een 
passend beleid te voeren om ervoor te 
zorgen dat de sociale, politieke en 
economische rechten voor vrouwen, 
personen met een handicap, ouderen en 
de meest kwetsbaren worden 
geëerbiedigd;

Or. en
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Amendement 265
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beklemtoont dat de 
bezuinigingsmaatregelen vergaande 
gevolgen hebben gehad voor het sociale 
weefsel van de EU in veel lidstaten en dat 
deze gevolgen zich ook nu nog doen 
voelen (resulterend in een toenemende 
ongelijkheid en schendingen van de 
grondrechten), met name bij vrouwen, 
migranten, Roma, travellers, en andere 
achterstandsgroepen;

2. beklemtoont dat de 
bezuinigingsmaatregelen in bepaalde 
gevallen met name achterstandsgroepen 
hebben geraakt;

Or. en

Amendement 266
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beklemtoont dat de 
bezuinigingsmaatregelen vergaande 
gevolgen hebben gehad voor het sociale 
weefsel van de EU in veel lidstaten en dat 
deze gevolgen zich ook nu nog doen 
voelen (resulterend in een toenemende 
ongelijkheid en schendingen van de 
grondrechten), met name bij vrouwen, 
migranten, Roma, travellers, en andere 
achterstandsgroepen;

2. beklemtoont dat de 
bezuinigingsmaatregelen vergaande 
gevolgen hebben gehad voor het sociale 
weefsel van de EU in veel lidstaten en dat 
deze gevolgen zich ook nu nog doen 
voelen (en de ontwikkeling van een 
sociale-investeringsaanpak door de 
lidstaten verhinderen en zodoende 
resulteren in een toenemende ongelijkheid 
en schendingen van de grondrechten), met 
name bij vrouwen, migranten, Roma, 
travellers, en andere achterstandsgroepen;

Or. it
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Amendement 267
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beklemtoont dat de 
bezuinigingsmaatregelen vergaande 
gevolgen hebben gehad voor het sociale 
weefsel van de EU in veel lidstaten en dat 
deze gevolgen zich ook nu nog doen 
voelen (resulterend in een toenemende 
ongelijkheid en schendingen van de 
grondrechten), met name bij vrouwen, 
migranten, Roma, travellers, en andere 
achterstandsgroepen;

2. beklemtoont dat de 
bezuinigingsmaatregelen vergaande 
gevolgen hebben gehad voor het sociale 
weefsel van de EU in veel lidstaten en dat 
deze gevolgen zich ook nu nog doen 
voelen (resulterend in een toenemende 
ongelijkheid en schendingen van de 
grondrechten), met name bij vrouwen, 
migranten, Roma, travellers, en andere 
personen uit achterstandsgroepen;

Or. en

Amendement 268
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beklemtoont dat de 
bezuinigingsmaatregelen vergaande 
gevolgen hebben gehad voor het sociale 
weefsel van de EU in veel lidstaten en dat 
deze gevolgen zich ook nu nog doen 
voelen (resulterend in een toenemende 
ongelijkheid en schendingen van de 
grondrechten), met name bij vrouwen, 
migranten, Roma, travellers, en andere 
achterstandsgroepen;

2. beklemtoont dat sommige 
maatregelen die zijn genomen naar 
aanleiding van de economische crisis 
vergaande gevolgen hebben gehad voor het 
sociale weefsel van de EU in veel lidstaten 
en dat deze gevolgen zich ook nu nog doen 
voelen (resulterend in een toenemende 
ongelijkheid);

Or. es

Amendement 269
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Nathalie 
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Loiseau, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beklemtoont dat de 
bezuinigingsmaatregelen vergaande 
gevolgen hebben gehad voor het sociale 
weefsel van de EU in veel lidstaten en dat 
deze gevolgen zich ook nu nog doen 
voelen (resulterend in een toenemende 
ongelijkheid en schendingen van de 
grondrechten), met name bij vrouwen, 
migranten, Roma, travellers, en andere 
achterstandsgroepen;

2. beklemtoont dat het economisch 
beleid vergaande gevolgen heeft voor het 
sociale weefsel van de EU en dat de 
Europese instellingen en de lidstaten over 
de instrumenten beschikken om 
toenemende ongelijkheid en schendingen 
van de grondrechten, met name bij 
vrouwen, migranten, Roma, travellers, en 
andere achterstandsgroepen, te voorkomen;

Or. en

Amendement 270
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat armoede op zichzelf 
een vorm van structureel geweld en 
sociaal onrecht is, die stoelt op 
genderongelijkheid, discriminatie en 
ongelijke kansen bij de toegang tot 
goederen en diensten; benadrukt dat 
ongelijke economische ontwikkelingen 
hebben geleid tot buitensporige 
werkloosheid en armoede en betreurt het 
dat de lidstaten verzuimen om individuen 
te ondersteunen voordat zij te maken 
krijgen met armoede en sociale 
uitsluiting; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om eenieder gelijke toegang te 
bieden tot gezondheidszorg, hoogwaardig 
onderwijs, huisvesting en de rechter; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan om in de gehele EU een adequaat 
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stelsel inzake een gegarandeerd 
minimuminkomen op te zetten om 
personen en gezinnen een behoorlijke 
levensstandaard te bieden, hetgeen met 
name noodzakelijk is voor personen die 
geen andere vormen van financiële 
ondersteuning krijgen;

Or. en

Amendement 271
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. merkt op dat het toezicht van de 
Commissie op de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2006/54/EG betreffende het 
beginsel van gelijke kansen en gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in 
arbeid en beroep niet effectief is geweest 
wanneer het gaat om het dichten van de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen, en 
roept op tot volledige tenuitvoerlegging 
van de richtlijn, alsook tot herziening 
ervan, en tot het opnemen van een 
verplichte vereiste voor bedrijven om 
maatregelen of plannen inzake 
gendergelijkheid op te stellen;

Or. en

Amendement 272
Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. roept op tot de spoedige 
vaststelling van de voorgestelde richtlijn 
inzake gelijke behandeling van 2008 die 
nog altijd door de Raad moet worden 
goedgekeurd; beschouwt dit als een 
voorwaarde om een geconsolideerd en 
samenhangend wettelijk EU-kader ter 
bestrijding van discriminatie te 
verzekeren, met bijzondere aandacht voor 
meervoudige discriminatie, dat ook 
bescherming biedt tegen discriminatie op 
grond van godsdienst en 
levensovertuiging, handicap, leeftijd en 
seksuele geaardheid buiten de 
werkomgeving; 

Or. en

Amendement 273
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. bevestigt het recht van de lidstaten 
om af te wijken van het beginsel van 
bezuinigingen in de begroting voor de 
vaststelling van maatregelen op het gebied 
van inkomenssteun ter bescherming van 
een door het Handvest gegarandeerd 
recht; vraagt in verband hiermee dat de 
investeringen ter bevordering van 
maatregelen op het gebied van sociale 
inclusie en inkomenssteun in mindering 
worden gebracht op de in het kader van 
het stabiliteits- en groeipact uitgevoerde 
berekening van het tekort;

Or. it
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Amendement 274
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. overwegende dat burgers gelijke 
kansen op een baan moeten hebben en dat 
werkgelegenheid over het algemeen de 
beste manier is om mensen uit de armoede 
te halen;

Or. en

Amendement 275
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. benadrukt dat de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen in de lidstaten 
gevolgen heeft voor de grondrechten van 
vrouwen; benadrukt hoe belangrijk het 
beginsel “gelijk loon voor gelijk werk” is 
voor al het in artikel 157 VWEU vervatte 
arbeidsmarktgerelateerde beleid;

Or. en

Amendement 276
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. dringt er bij de Commissie 
op aan om een Europees 
zorgverleningsprogramma ter 
goedkeuring aan de Raad voor te leggen, 
teneinde de verschillende vormen van 
informele zorgverlening in Europa in 
kaart te brengen en te erkennen, 
financiële steun voor zorgverleners te 
garanderen en daarmee de rechten van 
vrouwen op werkgelegenheid te 
versterken;

Or. en

Amendement 277
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quinquies. verzoekt de lidstaten de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven te ondersteunen aangezien 
deze richtlijn het gelijkheidsbeginsel 
versterkt op vele gebieden, bijvoorbeeld 
werkgelegenheid en werk;

Or. en

Amendement 278
Evin Incir, Petar Vitanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beklemtoont dat huisvesting geen Schrappen
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“hulpbron” is, maar een eerste 
levensbehoefte, en dat burgers zonder een 
huis niet volledig aan de samenleving 
kunnen deelnemen en hun grondrechten 
kunnen genieten; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa 
in haar verklaring van 23 januari 2020 
getiteld “The right to affordable housing: 
Europe’s neglected duty”, in het bijzonder 
aan de aanbeveling dat alle lidstaten 
onverwijld moeten toezeggen zich te 
zullen houden aan artikel 31 (over het 
recht op huisvesting) van het herziene 
Europees Sociaal Handvest, en meer te 
investeren in sociale en betaalbare 
woningen, hetgeen met name belangrijk is 
voor achterstands- en kwetsbare groepen;

Or. en

Amendement 279
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beklemtoont dat huisvesting geen 
“hulpbron” is, maar een eerste 
levensbehoefte, en dat burgers zonder een 
huis niet volledig aan de samenleving 
kunnen deelnemen en hun grondrechten 
kunnen genieten; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa 
in haar verklaring van 23 januari 2020 
getiteld “The right to affordable housing: 
Europe’s neglected duty”, in het bijzonder 
aan de aanbeveling dat alle lidstaten 
onverwijld moeten toezeggen zich te 
zullen houden aan artikel 31 (over het 
recht op huisvesting) van het herziene 
Europees Sociaal Handvest, en meer te 

3. beklemtoont dat huisvesting een 
eerste levensbehoefte is, en dat burgers 
zonder een huis niet volledig aan de 
samenleving kunnen deelnemen en hun 
grondrechten kunnen genieten;
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investeren in sociale en betaalbare 
woningen, hetgeen met name belangrijk is 
voor achterstands- en kwetsbare groepen;

Or. sv

Amendement 280
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beklemtoont dat huisvesting geen 
“hulpbron” is, maar een eerste 
levensbehoefte, en dat burgers zonder een 
huis niet volledig aan de samenleving 
kunnen deelnemen en hun grondrechten 
kunnen genieten; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa 
in haar verklaring van 23 januari 2020 
getiteld “The right to affordable housing: 
Europe’s neglected duty”, in het bijzonder 
aan de aanbeveling dat alle lidstaten 
onverwijld moeten toezeggen zich te 
zullen houden aan artikel 31 (over het 
recht op huisvesting) van het herziene 
Europees Sociaal Handvest, en meer te 
investeren in sociale en betaalbare 
woningen, hetgeen met name belangrijk is 
voor achterstands- en kwetsbare groepen;

3. beklemtoont dat huisvesting meer 
dan slechts een “hulpbron” is; verzoekt de 
lidstaten meer te investeren in sociale en 
betaalbare woningen, hetgeen met name 
belangrijk is voor achterstands- en 
kwetsbare groepen en jongeren;

Or. en

Amendement 281
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. beklemtoont dat huisvesting geen 
“hulpbron” is, maar een eerste 
levensbehoefte, en dat burgers zonder een 
huis niet volledig aan de samenleving 
kunnen deelnemen en hun grondrechten 
kunnen genieten; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa in 
haar verklaring van 23 januari 2020 
getiteld “The right to affordable housing: 
Europe’s neglected duty”, in het bijzonder 
aan de aanbeveling dat alle lidstaten 
onverwijld moeten toezeggen zich te zullen 
houden aan artikel 31 (over het recht op 
huisvesting) van het herziene Europees 
Sociaal Handvest, en meer te investeren in 
sociale en betaalbare woningen, hetgeen 
met name belangrijk is voor achterstands- 
en kwetsbare groepen;

3. beklemtoont dat huisvesting geen 
“hulpbron” is, maar een eerste 
levensbehoefte, en dat burgers zonder een 
huis niet volledig aan de samenleving 
kunnen deelnemen en hun grondrechten 
kunnen genieten; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen van de commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa in 
haar verklaring van 23 januari 2020 
getiteld “The right to affordable housing: 
Europe’s neglected duty”, in het bijzonder 
aan de aanbeveling dat alle lidstaten 
onverwijld moeten toezeggen zich te zullen 
houden aan artikel 31 (over het recht op 
huisvesting) van het herziene Europees 
Sociaal Handvest, en meer te investeren in 
sociale en betaalbare woningen, met name 
voor achterstands- en kwetsbare groepen; 
verzoekt de Commissie om naar behoren 
onderzoek te doen naar discriminatie bij 
de toegang tot huisvesting, die is verboden 
uit hoofde van de richtlijn inzake 
rassengelijkheid, en om dringend 
inbreukprocedures in te leiden in geval 
van overtredingen;

Or. en

Amendement 282
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Nathalie 
Loiseau, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beklemtoont dat huisvesting geen 
“hulpbron” is, maar een eerste 
levensbehoefte, en dat burgers zonder een 
huis niet volledig aan de samenleving 
kunnen deelnemen en hun grondrechten 
kunnen genieten; verzoekt de Commissie 

3. beklemtoont dat huisvesting geen 
“hulpbron” is, maar een eerste 
levensbehoefte, en dat burgers zonder een 
huis niet volledig aan de samenleving 
kunnen deelnemen en hun grondrechten 
kunnen genieten; verzoekt de Commissie 
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en de lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa in 
haar verklaring van 23 januari 2020 
getiteld “The right to affordable housing: 
Europe’s neglected duty”, in het bijzonder 
aan de aanbeveling dat alle lidstaten 
onverwijld moeten toezeggen zich te 
zullen houden aan artikel 31 (over het 
recht op huisvesting) van het herziene 
Europees Sociaal Handvest, en meer te 
investeren in sociale en betaalbare 
woningen, hetgeen met name belangrijk is 
voor achterstands- en kwetsbare groepen;

en de lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa in 
haar verklaring van 23 januari 2020 
getiteld “The right to affordable housing: 
Europe’s neglected duty”, en om het recht 
op adequate huisvesting als prioriteit aan 
te merken van hun sociale beleid, met 
name om achterstands- en kwetsbare 
groepen te beschermen;

Or. en

Amendement 283
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beklemtoont dat huisvesting geen 
“hulpbron” is, maar een eerste 
levensbehoefte, en dat burgers zonder een 
huis niet volledig aan de samenleving 
kunnen deelnemen en hun grondrechten 
kunnen genieten; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa in 
haar verklaring van 23 januari 2020 
getiteld “The right to affordable housing: 
Europe’s neglected duty”, in het bijzonder 
aan de aanbeveling dat alle lidstaten 
onverwijld moeten toezeggen zich te zullen 
houden aan artikel 31 (over het recht op 
huisvesting) van het herziene Europees 
Sociaal Handvest, en meer te investeren in 
sociale en betaalbare woningen, hetgeen 
met name belangrijk is voor achterstands- 
en kwetsbare groepen;

3. beklemtoont dat huisvesting een 
eerste levensbehoefte is, en dat burgers 
zonder een huis niet volledig aan de 
samenleving kunnen deelnemen en hun 
grondrechten kunnen genieten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten uitvoering te 
geven aan de aanbevelingen van de 
commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa in haar verklaring van 
23 januari 2020 getiteld “The right to 
affordable housing: Europe’s neglected 
duty”, in het bijzonder aan de aanbeveling 
dat alle lidstaten onverwijld moeten 
toezeggen zich te zullen houden aan artikel 
31 (over het recht op huisvesting) van het 
herziene Europees Sociaal Handvest, en 
meer te investeren in sociale en betaalbare 
woningen, hetgeen met name belangrijk is 
voor achterstands- en kwetsbare groepen;
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Or. fr

Amendement 284
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat het voor werkende 
ouders en verzorgers steeds moeilijker 
wordt om werk en privé te combineren; 
erkent de noodzaak om maatregelen te 
nemen die tegemoetkomen aan de 
behoeften van moeders en vaders ten 
aanzien van de diverse soorten verlof, te 
weten moederschapsverlof, 
vaderschapsverlof, ouderschapsverlof en 
zorgverlof; is ingenomen met de 
vaststelling van de EU-richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven; verzoekt de lidstaten om 
dringend de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen die nodig zijn om aan de richtlijn 
te voldoen, niet alleen om het evenwicht 
tussen werk en privéleven te verbeteren, 
maar ook om bij te dragen tot een 
toename van de werkgelegenheid onder 
vrouwen en tot de economische stabiliteit 
van gezinnen;

Or. en

Amendement 285
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst in het bijzonder op artikel 37 4. wijst in het bijzonder op artikel 37 
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van het Handvest, waarin staat dat 
milieubeschermingsmaatregelen in het 
beleid van de Unie moeten worden 
geïntegreerd, en is van oordeel dat dit 
beginsel leidend moet zijn bij alle macro-
economische beleidsmaatregelen en 
zwaarder moet wegen dan elke andere 
economische overweging, teneinde iets te 
doen aan de grootste bedreiging voor de 
mensheid en het recht op leven te 
garanderen van eenieder;

van het Handvest, waarin staat dat 
maatregelen gericht op een hoog niveau 
van milieubescherming en de verbetering 
van de kwaliteit van het milieu in het 
beleid van de Unie moeten worden 
geïntegreerd, en is van oordeel dat dit 
beginsel leidend moet zijn bij alle macro-
economische beleidsmaatregelen en 
zwaarder moet wegen dan elke andere 
economische overweging, teneinde iets te 
doen aan de grootste bedreiging voor de 
mensheid en het recht op leven te 
garanderen van eenieder; benadrukt dat 
aantasting van het milieu en het feit dat 
sommige overheidsinstanties geen 
informatie verstrekken over de ernstige 
milieurisico’s waaraan personen worden 
blootgesteld, zeer schadelijke gevolgen 
kunnen hebben voor personen;

Or. en

Amendement 286
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst in het bijzonder op artikel 37 
van het Handvest, waarin staat dat 
milieubeschermingsmaatregelen in het 
beleid van de Unie moeten worden 
geïntegreerd, en is van oordeel dat dit 
beginsel leidend moet zijn bij alle macro-
economische beleidsmaatregelen en 
zwaarder moet wegen dan elke andere 
economische overweging, teneinde iets te 
doen aan de grootste bedreiging voor de 
mensheid en het recht op leven te 
garanderen van eenieder;

4. neemt nota van artikel 37 van het 
Handvest, waarin staat dat “[e]en hoog 
niveau van milieubescherming en 
verbetering van de kwaliteit van het 
milieu moeten worden geïntegreerd in het 
beleid van de Unie en worden 
gewaarborgd overeenkomstig het beginsel 
van duurzame ontwikkeling”;

Or. es
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Amendement 287
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst in het bijzonder op artikel 37 
van het Handvest, waarin staat dat 
milieubeschermingsmaatregelen in het 
beleid van de Unie moeten worden 
geïntegreerd, en is van oordeel dat dit 
beginsel leidend moet zijn bij alle macro-
economische beleidsmaatregelen en 
zwaarder moet wegen dan elke andere 
economische overweging, teneinde iets te 
doen aan de grootste bedreiging voor de 
mensheid en het recht op leven te 
garanderen van eenieder;

4. roept ertoe op de rechten van 
slachtoffers van terrorisme beter te 
beschermen en de dienstverlening aan 
deze personen te verbeteren; beveelt aan 
om in dit verband beste praktijken te delen 
op EU-niveau en tussen lidstaten;

Or. en

Amendement 288
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst in het bijzonder op artikel 37 
van het Handvest, waarin staat dat 
milieubeschermingsmaatregelen in het 
beleid van de Unie moeten worden 
geïntegreerd, en is van oordeel dat dit 
beginsel leidend moet zijn bij alle macro-
economische beleidsmaatregelen en 
zwaarder moet wegen dan elke andere 
economische overweging, teneinde iets te 
doen aan de grootste bedreiging voor de 
mensheid en het recht op leven te 
garanderen van eenieder;

4. wijst in het bijzonder op artikel 37 
van het Handvest, waarin staat dat 
milieubeschermingsmaatregelen in het 
beleid van de Unie moeten worden 
geïntegreerd, en is van oordeel dat dit 
beginsel leidend moet zijn bij alle macro-
economische beleidsmaatregelen, om te 
zorgen voor een rechtvaardige transitie 
naar een duurzamere economie;

Or. en



AM\1200339NL.docx 167/186 PE648.414v02-00

NL

Amendement 289
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst in het bijzonder op artikel 37 
van het Handvest, waarin staat dat 
milieubeschermingsmaatregelen in het 
beleid van de Unie moeten worden 
geïntegreerd, en is van oordeel dat dit 
beginsel leidend moet zijn bij alle macro-
economische beleidsmaatregelen en 
zwaarder moet wegen dan elke andere 
economische overweging, teneinde iets te 
doen aan de grootste bedreiging voor de 
mensheid en het recht op leven te 
garanderen van eenieder;

4. wijst in het bijzonder op artikel 37 
van het Handvest, waarin staat dat 
milieubeschermingsmaatregelen in het 
beleid van de Unie moeten worden 
geïntegreerd, en is van oordeel dat dit 
beginsel leidend moet zijn bij alle macro-
economische beleidsmaatregelen, waarbij 
evenwel rekening moet worden gehouden 
met de noodzaak de economische activiteit 
en de werkgelegenheid te beschermen, 
teneinde iets te doen aan de grootste 
bedreiging voor de mensheid en het recht 
op leven te garanderen van eenieder;

Or. fr

Amendement 290
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst in het bijzonder op artikel 37 
van het Handvest, waarin staat dat 
milieubeschermingsmaatregelen in het 
beleid van de Unie moeten worden 
geïntegreerd, en is van oordeel dat dit 
beginsel leidend moet zijn bij alle macro-
economische beleidsmaatregelen en 
zwaarder moet wegen dan elke andere 
economische overweging, teneinde iets te 
doen aan de grootste bedreiging voor de 
mensheid en het recht op leven te 
garanderen van eenieder;

4. wijst in het bijzonder op artikel 37 
van het Handvest, waarin staat dat 
milieubescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu in het beleid van 
de Unie moeten worden geïntegreerd; 
benadrukt de noodzaak om relevante 
milieuproblemen in aanmerking te nemen 
in het besluitvormingsproces rond 
komende acties en beleidsmaatregelen en 
in het Europese Semester (mainstreaming 
van het milieu);

Or. en
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Amendement 291
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst in het bijzonder op artikel 37 
van het Handvest, waarin staat dat 
milieubeschermingsmaatregelen in het 
beleid van de Unie moeten worden 
geïntegreerd, en is van oordeel dat dit 
beginsel leidend moet zijn bij alle macro-
economische beleidsmaatregelen;

Or. sv

Amendement 292
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat kinderen een 
buitensporig risico op sociale en 
economische uitsluiting lopen en dat de 
grondrechten van kinderen worden 
geschonden als gevolg van misbruik, 
geweld, uitbuiting, armoede en allerlei 
vormen van sociale uitsluiting; benadrukt 
dat het gezin als hoeksteen van de 
samenleving de beste omgeving is waar 
kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun 
volledige potentieel kunnen benutten; 
wijst erop dat de grondrechten en het 
welzijn van kinderen er zeker op vooruit 
zouden gaan met betere 
kinderopvangdiensten en -voorzieningen; 
verzoekt de lidstaten om aanvullende 
maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat de rechten van ieder kind, met 
name de meest kwetsbare kinderen, 
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worden geëerbiedigd; verzoekt de lidstaten 
om synergieën tot stand te brengen tussen 
het demografisch en het gezinsbeleid 
teneinde het gezin als beste omgeving 
voor de ontwikkeling van het kind te 
ondersteunen; verzoekt de Commissie om 
een alomvattende strategie inzake 
kinderrechten aan te nemen en de 
kindergarantie in te stellen als instrument 
om armoede te bestrijden en ervoor te 
zorgen dat kinderen toegang hebben tot 
basisdiensten;

Or. en

Amendement 293
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat niet alle lidstaten de 
discriminatie en segregatie van 
Romakinderen en tot een minderheid 
behorende kinderen op school, 
aanpakken; benadrukt dat Europese en 
alle nationale wetten zowel discriminatie 
als segregatie verbieden; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om dringend en 
doeltreffend in actie te komen tegen deze 
praktijken, aan de hand van juridische 
maatregelen en door wederzijds begrip en 
sociale cohesie te bevorderen; moedigt de 
lidstaten ten zeerste aan om de 
eerbiediging van diversiteit, intercultureel 
begrip en mensenrechten op te nemen in 
de schoolcurricula en inclusief onderwijs 
vanaf jonge leeftijd te bevorderen op 
scholen;

Or. en
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Amendement 294
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. erkent de ernstige problemen die 
binnen overwegend eurosceptische 
gemeenschappen kunnen ontstaan, met 
name in verband met gewelddadige 
politieke opvattingen, en dringt er bij de 
EU en de lidstaten op aan de actieve 
deelname van EU-burgers aan EU-
aangelegenheden, in het bijzonder onder 
jongeren, aan te moedigen, zodat zij hun 
mening kunnen uiten langs 
democratische kanalen;

Or. en

Amendement 295
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. betreurt het dat er nog altijd een 
hardnekkige kloof bestaat tussen mannen 
en vrouwen op het gebied van loon en 
pensioen, die, zoals blijkt uit recente 
gegevens, respectievelijk 16 % en 35 % 
bedraagt; benadrukt dat deze cijfers een 
weerspiegeling zijn van hardnekkige 
ongelijkheid op het gebied van werk;

Or. en

Amendement 296
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. moedigt de Commissie aan te 
onderzoeken welke stappen moeten 
worden ondernomen om de Europese 
Unie te laten toetreden tot het Europees 
Sociaal Handvest en hiervoor een 
tijdschema voor te stellen;

Or. en

Amendement 297
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Kopje 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Het recht op onderwijs

Or. en

Amendement 298
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten om het recht 
op onderwijs voor alle kinderen in de EU 
en de eerbiediging van het belang van het 
kind te waarborgen en hen te beschermen 
tegen elke vorm van discriminatie; wijst 
erop dat onderwijssystemen waarbij 
kinderen in een taal worden 
ondergedompeld het leerproces in het 
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gedrang kunnen brengen, met name voor 
kinderen met een handicap die problemen 
hebben op het gebied van 
taalontwikkeling, zoals kinderen met een 
stoornis in het autistisch spectrum;

Or. en

Amendement 299
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. verzoekt de lidstaten om 
migranten- en vluchtelingenkinderen na 
hun aankomst op het grondgebied van de 
Europese Unie snel toegang te verlenen 
tot formeel en informeel onderwijs;

Or. en

Amendement 300
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. verzoekt de lidstaten om 
onderwijs over de waarde van tolerantie 
op te nemen in de schoolcurricula, 
teneinde kinderen te voorzien van de 
instrumenten die zij nodig hebben om alle 
vormen van discriminatie en de 
kenmerken van haatzaaiende uitlatingen 
en aansporingen tot geweld te herkennen;

Or. en

Amendement 301
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
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Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quinquies. wijst erop dat kinderen in 
de digitale wereld tegen nieuwe risico’s 
aanlopen en dat zij onderwijs moeten 
krijgen over hun grondrechten om de 
digitale omgeving voor hen veiliger te 
maken; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om digitale geletterdheid, 
waaronder media- en 
informatievaardigheden, te bevorderen als 
onderdeel van het curriculum van het 
basisonderwijs vanaf de allereerste 
schooljaren;

Or. en

Amendement 302
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 sexies. benadrukt dat politieke 
profilering, desinformatie en manipulatie 
van informatie een bedreiging vormen 
voor de democratische waarden van de 
EU; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van lessen en opleidingen 
over kritisch denken, om burgers hun 
eigen mening te laten vormen en deze 
risico’s aan te pakken;

Or. en
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Amendement 303
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. is ingenomen met de toezegging 
van zowel de voorzitter van de Commissie 
als de commissaris voor gelijkheid om in 
de eerste honderd dagen van het mandaat 
van de Commissie bindende maatregelen 
voor loontransparantie in te voeren; is 
van mening dat de op stapel staande 
richtlijn krachtige 
handhavingsmaatregelen en sancties moet 
omvatten voor wie de richtlijn niet naleeft, 
en zowel op de particuliere als op de 
publieke sector van toepassing moet zijn, 
alsook op de gehele beloningspakketten; 
verzoekt de Commissie concrete 
maatregelen in te voeren, voortbouwend 
op de aanbeveling uit 2014, zoals a) de 
vaststelling van duidelijke criteria voor de 
beoordeling van de waarde van werk, b) 
genderneutrale functiewaarderings- en 
classificatiesystemen, c) verplichte 
controles van en verslagen over het loon 
van mannen en vrouwen om gelijke 
beloning te waarborgen, d) het recht van 
werknemers op volledige looninformatie 
en op verhaal, en e) duidelijke 
doelstellingen voor de prestaties van 
bedrijven op het gebied van gelijke 
behandeling;

Or. en

Amendement 304
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. overwegende dat jongeren overal 
in de Europese Unie en met name in 
plattelandsgebieden nadelige effecten 
ondervinden wat betreft hun sociale en 
economische rechten, voornamelijk op het 
gebied van gelijke toegang tot onderwijs, 
werkgelegenheid en huisvesting; verzoekt 
de lidstaten om alle jongeren passende 
arbeidsvoorwaarden en bescherming 
tegen economische uitbuiting te bieden; 
verzoekt de lidstaten om de uitvoering van 
de jongerengarantie verder te versterken 
om ervoor te zorgen dat alle jongeren 
gelijke toegang hebben tot arbeidskansen 
en de vaardigheden kunnen ontwikkelen 
die nodig zijn op de arbeidsmarkt; 
verzoekt de Commissie om in het nieuwe 
meerjarig financieel kader voldoende 
middelen vrij te maken voor de EU-
programma’s ter bevordering van de 
sociale integratie van jongeren, met name 
jongeren die op economische, sociale en 
geografische belemmeringen stuiten;

Or. en

Amendement 305
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. benadrukt de belangrijke rol die 
burgerschapsonderwijs en interculturele 
dialoog spelen om EU-burgers beter 
inzicht te bieden in hun politieke 
participatie; moedigt aan dat EU-burgers 
worden onderwezen over hun rechten;

Or. en
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Amendement 306
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. brengt in herinnering dat 
het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap het doel heeft 
om gelijke kansen te bieden met 
betrekking tot toegankelijkheid, 
participatie, gelijkheid, werkgelegenheid, 
onderwijs en opleiding, sociale 
bescherming, gezondheid en het externe 
optreden van de EU; onderstreept dat 
personen met een handicap nog steeds 
achtergesteld zijn en worden 
gediscrimineerd op het gebied van 
werkgelegenheid, onderwijs en sociale 
inclusie; benadrukt in dit verband het 
belang van toegankelijkheid in de 
openbare ruimte, een 
minimumpercentage voor het in dienst 
nemen van personen met een handicap, 
waarborgen voor inclusief onderwijs, met 
inbegrip van toegang tot initiatieven als 
Erasmus +, met bijzondere aandacht voor 
kinderen met een handicap;

Or. en

Amendement 307
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. verlangt dan ook dat 
speciale aandacht wordt besteed aan de 
digitale genderkloof, die van aanzienlijke 
invloed is op toegang tot banen en 
diensten, en daarmee aan het recht van 
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vrouwen op arbeid;

Or. en

Amendement 308
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quinquies. wijst erop dat uit de 
gendergelijkheidsindex voor 2019 blijkt 
dat genderongelijkheid het zorgwekkendst 
is in het domein macht; wijst op de 
algemene tendens dat de 
vertegenwoordiging van vrouwen 
verbeterd is in de lidstaten die wettelijk 
vastgelegde kandidatenquota hanteren; 
verbindt zich ertoe de deelname van 
vrouwen aan het Europees 
verkiezingsproces aan te moedigen door 
genderevenwichtige lijsten op te nemen in 
de volgende herziening van de Akte 
betreffende de verkiezing van de leden 
van het Europees Parlement door middel 
van rechtstreekse algemene verkiezingen;

Or. en

Amendement 309
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 septies. veroordeelt alle vormen van 
discriminatie, onder meer op grond van 
geslacht, ras, huidskleur, etnische of 
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sociale afkomst, genetische kenmerken, 
taal, godsdienst of levensovertuiging, 
politieke of andere denkbeelden, het 
behoren tot een nationale minderheid, 
vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid, zoals neergelegd in 
artikel 21 van het Handvest, en tevens 
elke vorm van onverdraagzaamheid of 
vreemdelingenhaat, en herinnert aan 
artikel 2 VEU;

Or. en

Amendement 310
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 sexies. merkt op dat er binnen de 
EU aanzienlijke verschillen bestaan 
tussen de mandaten, bevoegdheden en 
middelen van de gelijkheidsorganen die 
overeenkomstig de richtlijnen betreffende 
gelijkheid in de lidstaten zijn opgericht; 
verzoekt de lidstaten erop toe te zien dat 
zij de hun toegewezen taken effectief en 
onafhankelijk kunnen uitvoeren op een 
manier waaruit blijkt dat zij rekening 
houden met de aanbeveling van de 
Commissie;

Or. en

Amendement 311
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 octies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 octies. benadrukt dat seksisme en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
discriminatie van vrouwen, ernstige 
gevolgen hebben voor de grondrechten 
van vrouwen in alle aspecten van hun 
leven;

Or. en

Amendement 312
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 septies. verzoekt de Raad het 
voorstel voor de richtlijn inzake gelijke 
behandeling na tien jaar impasse zo 
spoedig mogelijk te deblokkeren met het 
oog op het dichten van de 
beschermingskloof die momenteel bestaat 
in het wettelijk kader van de EU voor 
non-discriminatie op grond van leeftijd, 
handicap, godsdienst of levensovertuiging 
of seksuele geaardheid; verzoekt de Raad 
het beginsel van gelijke behandeling van 
personen op cruciale gebieden zoals 
sociale bescherming, onderwijs en 
toegang tot goederen en diensten op een 
gendergevoelige manier ten uitvoer te 
leggen, en erop toe te zien dat de EU geen 
kunstmatige rangorde van 
discriminatiegronden instelt;

Or. en

Amendement 313
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 octies. benadrukt dat de hele 
samenleving gevolgen van de 
klimaatverandering ondervindt, maar in 
het bijzonder vrouwen en groepen in een 
kwetsbare of precaire situatie, waardoor 
de ongelijkheid groeit en zij steeds minder 
mogelijkheden hebben om hun 
grondrechten uit te oefenen;

Or. en

Amendement 314
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 nonies. betreurt het dat volgens het 
EIGE in “slakkengang” voortgang wordt 
geboekt op het gebied van 
gendergelijkheid en dat de EU-score voor 
gendergelijkheid sinds 2017 slechts met 
één punt is gestegen; wijst erop dat op 
veel gebieden geen voortgang is geboekt 
en dat de grondrechten van vrouwen nog 
altijd geschonden worden;

Or. en

Amendement 315
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 decies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 decies. verzoekt de lidstaten en alle 
EU-organen om samen te werken met het 
EIGE en het FRA, zodat zij vasthouden 
aan hun gemeenschappelijk besluit om 
samen te werken bij de bestrijding van 
geweld en discriminatie op grond van 
geslacht; roept op tot intensivering van de 
samenwerking met relevante 
internationale entiteiten zoals de 
Verenigde Naties en in het bijzonder met 
UN Women; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten solide, uitgesplitste en 
vergelijkbare gegevens te verzamelen om 
empirisch onderbouwd non-
discriminatiebeleid te kunnen 
ontwikkelen, trends te kunnen monitoren 
en de tenuitvoerlegging van de EU-
gelijkheidsrichtlijnen en internationale 
mensenrechtennormen te kunnen 
beoordelen; is er in dit verband mee 
ingenomen dat in het kader van de EU-
groep op hoog niveau voor non-
discriminatie, gelijkheid en 
verscheidenheid een subgroep inzake 
gegevens over gelijkheid is opgericht, en 
is verheugd over de richtsnoeren van deze 
subgroep voor het verbeteren van 
gegevensvergaring en -gebruik;

Or. en

Amendement 316
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 undecies. is ingenomen met de 
toezegging van commissaris Helena Dalli 
om vóór 8 maart 2020 een nieuwe en 
ambitieuze gendergelijkheidsstrategie te 
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lanceren die nieuwe 
wetgevingsvoorstellen bevat, alsmede 
inclusieve beleidsmaatregelen, onder 
meer maatregelen inzake 
genderparticipatie, genderstereotypen, 
handicaps, de verslechtering op het gebied 
van vrouwenrechten en bestrijding van 
geweld tegen vrouwen;

Or. en

Amendement 317
 Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek, Birgit Sippel, Katarina Barley 

Ontwerpresolutie
 Paragraaf 4 octovicies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 octovicies. is ernstig bezorgd over de 
toename van de vreemdelingenhaat en 
van verschillende vormen van racisme, 
zoals antisemitisme, islamofobie, 
afrofobie en zigeunerhaat, die steeds 
normaler beginnen te worden in de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 318
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 novovicies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 novovicies. is bezorgd over de 
toegenomen rol die politieke partijen 
spelen bij het bevorderen van racistische, 
xenofobe en andere discriminerende 
ideeën, beleidsmaatregelen en praktijken, 
en over de weigering van sommige 
lidstaten om de EU-wetgeving volledig na 
te leven en de scheiding der machten en 
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de onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht te waarborgen, hetgeen de 
geloofwaardigheid van de EU als 
juridische ruimte ondermijnt;

Or. en

Amendement 319
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Birgit Sippel, Katarina Barley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 tricies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 tricies. roept op tot de volledige 
uitvoering van de wetgeving en tot 
strengere sancties voor elke vorm van 
discriminatie op grond van ras, etnische 
of sociale afkomst, godsdienst of 
levensovertuiging, het behoren tot een 
nationale minderheid, handicap, leeftijd, 
geslacht, genderuitingen, genderidentiteit, 
seksuele geaardheid, geslachtskenmerken, 
verblijfsstatus of gezondheid;

Or. en

Amendement 320
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 untricies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 untricies. verzoekt de lidstaten om te 
zorgen voor de doeltreffende, praktische 
uitvoering van de richtlijn inzake 
rassengelijkheid (2000/43/EG) en om het 
kaderbesluit betreffende racisme en 
vreemdelingenhaat doeltreffend ten 
uitvoer te leggen om de aanhoudende 
afrofobie, zigeunerhaat en islamofobie en 
het aanhoudende antisemitisme te 
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bestrijden; merkt op dat de lidstaten 
nationale inclusiestrategieën moeten 
voorstellen of herzien om ervoor te zorgen 
dat alle mensen, ongeacht ras, etniciteit, 
religie, geslacht of andere status, actief 
kunnen deelnemen aan het sociale, 
economische, politieke en culturele leven;

Or. en

Amendement 321
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Caterina Chinnici, Łukasz Kohut, Birgit Sippel, Katarina Barley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 duotricies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 duotricies. roept op tot de spoedige 
vaststelling van de voorgestelde richtlijn 
inzake gelijke behandeling van 2008 die 
nog altijd door de Raad moet worden 
goedgekeurd; beschouwt dit als een 
voorwaarde om een geconsolideerd en 
samenhangend wettelijk EU-kader ter 
bestrijding van discriminatie te 
verzekeren, dat ook bescherming biedt 
tegen discriminatie op grond van 
godsdienst en levensovertuiging, 
handicap, leeftijd en seksuele geaardheid 
buiten de werkomgeving;

Or. en

Amendement 322
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 tertricies (nieuw) (na kopje “Recht op gelijke behandeling”)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 tertricies. roept op tot een EU-brede 
uitvoering van het Verdrag van Aarhus 
waarin milieurechten worden gekoppeld 
aan mensenrechten; vraagt om 
milieuregelgeving die in gelijke mate ten 
goede komt aan alle delen van de 
samenleving;
 

Or. en

Amendement 323
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quatertricies (nieuw) (na kopje “Recht op gelijke behandeling”)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quatertricies. wijst erop dat de EU 
en haar lidstaten discriminerende of 
gewelddadige behandeling en reacties 
tegen het geven van onderwijs aan en 
deelname van kinderen van minderheden, 
met name van migranten en 
vluchtelingen, en Romakinderen, 
adequaat moeten bestrijden, zowel door 
middel van wetshandhaving als door het 
bevorderen van wederzijds begrip en 
sociale cohesie; roept de lidstaten op om 
eerbied voor diversiteit, intercultureel 
begrip en mensenrechten, waaronder de 
rechten van het kind, structureel op te 
nemen in de normale 
onderwijsprogramma’s;
 

Or. en

Amendement 324
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herhaalt dat vrouwen en meisjes 
zeggenschap moeten hebben over hun 
lichaam en hun seksualiteit; verzoekt alle 
lidstaten om alomvattende seksuele 
voorlichting te waarborgen, evenals 
laagdrempelige toegang voor vrouwen tot 
gezinsplanning en het volledige spectrum 
van reproductieve en seksuele 
gezondheidsdiensten, met inbegrip van 
moderne anticonceptiemethodes en veilige 
en legale abortus;

Schrappen

Or. pl

Amendement 325
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herhaalt dat vrouwen en meisjes 
zeggenschap moeten hebben over hun 
lichaam en hun seksualiteit; verzoekt alle 
lidstaten om alomvattende seksuele 
voorlichting te waarborgen, evenals 
laagdrempelige toegang voor vrouwen tot 
gezinsplanning en het volledige spectrum 
van reproductieve en seksuele 
gezondheidsdiensten, met inbegrip van 
moderne anticonceptiemethodes en veilige 
en legale abortus;

Schrappen

Or. en


