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Amendement 326
Patryk Jaki

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;

5. herhaalt dat vrouwen en meisjes 
dezelfde rechten moeten hebben als 
mannen;

Or. pl

Amendement 327
Karlo Ressler

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;

5. herhaalt dat de hoogst mogelijke 
normen inzake reproductieve gezondheid 
in acht moeten worden genomen, onder 
meer het recht van mannen en vrouwen 
op informatie over en toegang tot veilige, 
doeltreffende, betaalbare en 
aanvaardbare methodes voor 
gezinsplanning naar hun keuze, evenals 
het recht op toegang tot passende 
gezondheidsdiensten die vrouwen de 
mogelijkheid bieden van een veilige 
zwangerschap en bevalling en paren de 
beste kansen bieden een gezond kind te 
krijgen;

Or. en
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Amendement 328
Clare Daly

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;

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 en 
meisjes tot gezinsplanning en het volledige 
spectrum van seksuele en reproductieve 
gezondheidsdiensten, met inbegrip van 
moderne anticonceptiemethodes en veilige 
en legale abortus;

Or. en

Amendement 329
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst erop dat eergerelateerde 
geweld – zoals genitale verminking, 
gedwongen huwelijken, kindhuwelijken 
en maagdelijkheidstests – vrouwen treft 
en dat deze vorm van onderdrukking 
wijdverspreid is in veel kwetsbare 
gebieden met een grote toestroom van 
migranten;

Or. sv

Amendement 330
Samira Rafaela
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namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. veroordeelt de achteruitgang op 
het gebied van vrouwenrechten en 
gendergelijkheid in diverse lidstaten; 
toont zich bezorgd over inperkingen van 
de seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten, en verzoekt de lidstaten geen 
maatregelen te nemen die de 
mensenrechten, gendergelijkheid en de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten ondermijnen; onderstreept 
andermaal dat de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
grondrechten van alle vrouwen en meisjes 
zijn en geëerbiedigd moeten worden, met 
inbegrip van het recht op lichamelijke en 
seksuele autonomie, zonder dwang, 
zonder discriminatie en zonder geweld; is 
stellig van mening dat elke vrouw in 
Europa gegarandeerd toegang moet 
hebben tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, en dat met name 
de keuze voor anticonceptie, 
gezinsplanning en primaire 
gynaecologische en verloskundige zorg, 
met inbegrip van veilige en legale abortus, 
gewaarborgd moeten zijn; verzoekt alle 
lidstaten abortus en de zorg rond abortus 
te legaliseren; verzoekt de Commissie de 
bevordering en verbetering van de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten op te nemen in de volgende 
gezondheidsstrategie;

Or. en

Amendement 331
Vladimír Bilčík, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. herinnert aan de gevallen waarin 
lidstaten geen gelijke toegang tot justitie 
en gelijkheid voor de wet voor Roma 
waarborgen, zoals gevallen van 
onevenredige criminalisering van Roma, 
buitensporig politieoptreden (etnisch 
profileren, buitensporige procedures 
waarbij mensen worden aangehouden en 
gefouilleerd, ongerechtvaardigde raids op 
Roma-nederzettingen, buitensporig 
gebruik van geweld bij arrestaties, 
aanvallen, bedreigingen, vernederende 
behandeling, lichamelijk misbruik en het 
ontzeggen van rechten tijdens 
politieverhoren en voorlopige hechtenis) 
of ontoereikend politieoptreden bij 
misdrijven die worden begaan tegen 
Roma, waarbij nauwelijks of geen hulp of 
bescherming wordt geboden of onderzoek 
wordt gevoerd als Roma misdrijven 
melden;

Or. en

Amendement 332
Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. veroordeelt de momenteel 
zichtbare, georganiseerde reactie op 
mondiaal en Europees niveau tegen 
gendergelijkheid en de rechten van 
vrouwen, met inbegrip van hun seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten, 
met inbegrip van de zorgwekkende trend 
waarbij in verschillende lidstaten een stap 
achteruit wordt gezet in het beleid en de 
wetgevingsvoorstellen teneinde de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
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rechten in te perken;

Or. en

Amendement 333
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. betreurt het ten zeerste dat de 
voorgestelde richtlijn inzake gelijke 
behandeling uit 2008 in de Raad nog 
steeds geblokkeerd is; herhaalt zijn 
oproep aan de Raad om zo snel mogelijk 
zijn standpunt over het voorstel aan te 
nemen om de vooruitgang op de 
antidiscriminatie-agenda te bevorderen;

Or. en

Amendement 334
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. bevestigt nadrukkelijk dat de 
ontzegging van diensten op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten een vorm van geweld tegen 
vrouwen en meisjes is, en benadrukt dat 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens bij verschillende gelegenheden 
heeft geoordeeld dat een restrictieve 
abortuswetgeving en het blokkeren van de 
toegang tot legale abortus de 
mensenrechten van vrouwen schenden; 
herhaalt dat indien uitoefenaars van 
medische beroepen uit persoonlijke 
overwegingen weigeren het hele scala aan 

Schrappen



PE648.415v03-00 8/164 AM\1201210NL.docx

NL

reproductieve gezondheidsdiensten te 
verlenen dit niet mag resulteren in een 
schending van het recht van vrouwen en 
meisjes op toegang tot reproductieve zorg;

Or. pl

Amendement 335
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. bevestigt nadrukkelijk dat de 
ontzegging van diensten op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten een vorm van geweld tegen 
vrouwen en meisjes is, en benadrukt dat 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens bij verschillende gelegenheden 
heeft geoordeeld dat een restrictieve 
abortuswetgeving en het blokkeren van de 
toegang tot legale abortus de 
mensenrechten van vrouwen schenden; 
herhaalt dat indien uitoefenaars van 
medische beroepen uit persoonlijke 
overwegingen weigeren het hele scala aan 
reproductieve gezondheidsdiensten te 
verlenen dit niet mag resulteren in een 
schending van het recht van vrouwen en 
meisjes op toegang tot reproductieve zorg;

Schrappen

Or. pl

Amendement 336
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. bevestigt nadrukkelijk dat de 
ontzegging van diensten op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten een vorm van geweld tegen 
vrouwen en meisjes is, en benadrukt dat 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens bij verschillende gelegenheden 
heeft geoordeeld dat een restrictieve 
abortuswetgeving en het blokkeren van de 
toegang tot legale abortus de 
mensenrechten van vrouwen schenden; 
herhaalt dat indien uitoefenaars van 
medische beroepen uit persoonlijke 
overwegingen weigeren het hele scala aan 
reproductieve gezondheidsdiensten te 
verlenen dit niet mag resulteren in een 
schending van het recht van vrouwen en 
meisjes op toegang tot reproductieve zorg;

Schrappen

Or. en

Amendement 337
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. bevestigt nadrukkelijk dat de 
ontzegging van diensten op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten een vorm van geweld tegen 
vrouwen en meisjes is, en benadrukt dat 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens bij verschillende gelegenheden heeft 
geoordeeld dat een restrictieve 
abortuswetgeving en het blokkeren van de 
toegang tot legale abortus de 
mensenrechten van vrouwen schenden; 
herhaalt dat indien uitoefenaars van 
medische beroepen uit persoonlijke 
overwegingen weigeren het hele scala aan 
reproductieve gezondheidsdiensten te 

6. benadrukt dat het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens bij 
verschillende gelegenheden heeft 
geoordeeld dat zodra de staat wettelijke 
bepalingen vaststelt waarbij abortus in 
sommige situaties wordt toegelaten, het 
rechtskader het mogelijk moet maken om 
de diverse betrokken legitieme belangen 
op passende wijze in aanmerking te 
nemen, wat betekent dat staten verplicht 
zijn om de gezondheidszorg zo te 
organiseren dat de daadwerkelijke 
uitoefening van de vrijheid van geweten 
van uitoefenaars van medische beroepen 
wordt gewaarborgd en dat patiënten 
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verlenen dit niet mag resulteren in een 
schending van het recht van vrouwen en 
meisjes op toegang tot reproductieve zorg;

tegelijkertijd toegang kunnen krijgen tot 
legale diensten; benadrukt dat het recht 
op gewetensbezwaar, met inbegrip van het 
recht van de uitoefenaars van medische 
beroepen dat recht op gewetensbezwaar 
uit te oefenen, beschermd is door het 
Handvest; vraagt de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat de nationale wetten de 
volledige uitoefening van dit recht 
mogelijk maken;

Or. en

Amendement 338
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. bevestigt nadrukkelijk dat de 
ontzegging van diensten op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten een vorm van geweld tegen 
vrouwen en meisjes is, en benadrukt dat 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens bij verschillende gelegenheden heeft 
geoordeeld dat een restrictieve 
abortuswetgeving en het blokkeren van de 
toegang tot legale abortus de 
mensenrechten van vrouwen schenden; 
herhaalt dat indien uitoefenaars van 
medische beroepen uit persoonlijke 
overwegingen weigeren het hele scala aan 
reproductieve gezondheidsdiensten te 
verlenen dit niet mag resulteren in een 
schending van het recht van vrouwen en 
meisjes op toegang tot reproductieve zorg;

6. bevestigt nadrukkelijk dat de 
ontzegging van diensten op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten een vorm van geweld tegen 
vrouwen en meisjes is, en benadrukt dat 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens bij verschillende gelegenheden heeft 
geoordeeld dat een restrictieve 
abortuswetgeving en het blokkeren van de 
toegang tot legale abortus de 
mensenrechten van vrouwen schenden; 
herhaalt dat indien uitoefenaars van 
medische beroepen uit persoonlijke 
overwegingen weigeren het hele scala aan 
reproductieve gezondheidsdiensten te 
verlenen dit niet mag resulteren in een 
schending van het recht van vrouwen en 
meisjes op toegang tot reproductieve zorg; 
verzoekt de Commissie om de noodzaak de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten te eerbiedigen op te nemen in 
haar grondrechtenstrategie en in 
eventuele mechanismen voor het toezicht 
op de naleving van artikel 2 VWEU in de 
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lidstaten;

Or. en

Amendement 339
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. bevestigt nadrukkelijk dat de 
ontzegging van diensten op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten een vorm van geweld tegen 
vrouwen en meisjes is, en benadrukt dat 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens bij verschillende gelegenheden heeft 
geoordeeld dat een restrictieve 
abortuswetgeving en het blokkeren van de 
toegang tot legale abortus de 
mensenrechten van vrouwen schenden; 
herhaalt dat indien uitoefenaars van 
medische beroepen uit persoonlijke 
overwegingen weigeren het hele scala aan 
reproductieve gezondheidsdiensten te 
verlenen dit niet mag resulteren in een 
schending van het recht van vrouwen en 
meisjes op toegang tot reproductieve zorg;

6. bevestigt nadrukkelijk dat de 
ontzegging van diensten op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten een vorm van geweld tegen 
vrouwen en meisjes is, en benadrukt dat 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens bij verschillende gelegenheden heeft 
geoordeeld dat een restrictieve 
abortuswetgeving en het blokkeren van de 
toegang tot legale abortus de 
mensenrechten van vrouwen schenden; 
herhaalt dat indien uitoefenaars van 
medische beroepen uit persoonlijke 
overwegingen weigeren het hele scala aan 
reproductieve gezondheidsdiensten te 
verlenen dit niet mag resulteren in een 
schending van het recht van vrouwen en 
meisjes op toegang tot reproductieve zorg; 
beveelt aan dat de lidstaten passende 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat zorgweigeringen door uitoefenaars 
van medische beroepen uit persoonlijke 
overwegingen de toegang van vrouwen en 
meisjes tot seksuele en reproductieve 
gezondheidsdiensten niet belemmeren;

Or. en

Amendement 340
Loránt Vincze
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. betreurt dat de EU tot nu toe niet 
in staat is gebleken discriminerende 
praktijken met een negatief effect op de 
taal en cultuur van personen die tot een 
autochtone nationale of taalkundige 
minderheid behoren, te bestraffen of te 
voorkomen; verzoekt de lidstaten om te 
verzekeren dat dergelijke minderheden 
hun moedertaal kunnen gebruiken in het 
onderwijs, in overheidsdiensten, in de 
gezondheidszorg en in het rechtsstelsel; 
herhaalt zijn oproep aan het adres van de 
EU-instellingen om een omvattend 
Europees stelsel voor de bescherming van 
haar autochtone nationale en taalkundige 
minderheden op te zetten, met een goed 
werkend toezichtmechanisme;

Or. en

Amendement 341
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. betreurt dat in sommige lidstaten 
steeds meer wetten worden vastgesteld 
waarin, naargelang het geslacht of de 
seksuele gerichtheid, verschillende 
straffen worden opgelegd voor hetzelfde 
strafbare feit; benadrukt dat dergelijke 
wetten in strijd zijn met de artikelen 20 en 
21 van het Handvest, waarin staat dat 
eenieder gelijk is voor de wet en iedere 
discriminatie op grond van geslacht of 
seksuele gerichtheid verboden is;

Or. es
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Amendement 342
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat een 
gedragswijziging en een wijziging van 
vastgeroeste stereotypen met betrekking 
tot vrouwen en meisjes nodig zijn in de 
EU om met name gendergerelateerd 
geweld goed aan te pakken en ervoor te 
zorgen dat hun economische, politieke en 
meer algemeen hun sociale positie wordt 
verbeterd; onderstreept dat deze 
stereotypen eerst moeten worden 
aangepakt op school, om de grondrechten 
van vrouwen en meisjes doeltreffender te 
verdedigen;

Or. en

Amendement 343
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. beklemtoont dat reproductieve en 
seksuele gezondheid onder de exclusieve 
bevoegdheid van de lidstaten valt en niet 
op EU-niveau kan worden gereguleerd, 
en dat de Europese Unie wat deze kwestie 
betreft geen druk mag uitoefenen;

Or. pl

Amendement 344
Diana Riba i Giner
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. spreekt zijn krachtige veroordeling 
uit van het alarmerende aantal gevallen 
van feminicide in de EU, wat de 
extreemste vorm van geweld tegen 
vrouwen is; betreurt het dat in bepaalde 
lidstaten geen gegevens beschikbaar zijn, 
hetgeen een weerspiegeling is van het feit 
dat dit probleem onvoldoende wordt 
onderkend;

Or. en

Amendement 345
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat gendergerelateerd 
geweld zowel het gevolg als een van de 
oorzaken is van hardnekkige 
genderongelijkheid;

Or. en

Amendement 346
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. wijst er nogmaals met klem op hoe 
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waardevol het Verdrag van de Raad van 
Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (het Verdrag van 
Istanbul) is als eerste alomvattend 
internationaal instrument ter bestrijding 
van gendergerelateerd geweld; is 
ingenomen met de toezegging die de 
Voorzitter van de Commissie in haar 
Agenda voor Europa heeft gedaan om de 
toetreding van de EU tot het Verdrag van 
Istanbul weer op gang te brengen; 
benadrukt dat het noodzakelijk is de 
toetreding van de EU zo spoedig mogelijk 
af te ronden, waarbij een brede toetreding 
zonder enige beperkingen het 
uitgangspunt moet zijn, de ratificatie van 
het verdrag door alle lidstaten te bepleiten 
en een correcte tenuitvoerlegging van het 
verdrag te waarborgen; herinnert de 
lidstaten eraan dat het voorstel voor EU-
toetreding hen er niet van ontslaat het 
verdrag op nationaal niveau te 
ratificeren; is ingenomen met het recente 
standpunt van de Commissie van Venetië 
van de Raad van Europa over Armenië, 
aangezien dit een uitstekend en 
verhelderend instrument is om alle 
misvattingen over het Verdrag van 
Istanbul te bestrijden;

Or. en

Amendement 347
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. herhaalt nog steeds zeer bezorgd te 
zijn over de praktijk van genitale 
verminking van vrouwen in de EU; roept 
de lidstaten ertoe op zich te concentreren 
het voorkomen van deze praktijk via hun 
beleid ter bestrijding van genitale 
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verminking van vrouwen; onderstreept 
dat de lidstaten ten volle met elkaar 
moeten samenwerken om ervoor te zorgen 
dat we samen werk kunnen maken van de 
bescherming van vrouwen en meisjes;

Or. en

Amendement 348
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. is bijzonder bezorgd over de 
toename van vreemdelingenhaat en 
andere vormen van racisme, zoals 
islamofobie, afrofobie, zigeunerhaat en 
antisemitisme, die al gauw 
genormaliseerd worden in de lidstaten;

Or. en

Amendement 349
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. herinnert eraan dat eenieder recht 
op leven heeft zoals erkend in artikel 2 
van het Handvest; benadrukt dat dit recht 
moet worden verdedigd vanaf het moment 
van bevruchting;

Or. es
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Amendement 350
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. herinnert eraan dat de EU-
lidstaten op grond van artikel 6 VWEU de 
bevoegdheid hebben om de menselijke 
gezondheid te beschermen en te 
verbeteren;

Or. pl

Amendement 351
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. is ingenomen met de 
toezeggingen van de voorzitter van de 
Commissie in haar Politieke beleidslijnen 
voor de volgende Europese Commissie 
(2019-2024) op het gebied van gelijkheid 
alsook met de in het werkprogramma 
2020 van de Commissie aangekondigde 
maatregelen, met name de voorstellen 
inzake minimumnormen voor de 
definiëring van bepaalde typen geweld en 
versterking van de richtlijn 
slachtofferrechten, en is verheugd over 
het besluit een voorstel in te dienen om 
geweld tegen vrouwen op te nemen in de 
lijst van in het verdrag gedefinieerde 
misdrijven die door de EU erkend 
worden; is van mening dat de beste 
oplossing is het voorkomen en uitbannen 
van alle vormen van geweld tegen 
vrouwen en meisjes en gendergerelateerd 
geweld te regelen in een enkele 
wetgevingshandeling, en wel door middel 
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van een richtlijn betreffende de 
bestrijding van geweld tegen meisjes en 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld;

Or. en

Amendement 352
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. herinnert eraan dat het 
EHRM herhaaldelijk te kennen heeft 
gegeven dat noch het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens, noch een 
van zijn artikelen zodanig kan worden 
geïnterpreteerd dat het recht op abortus 
wordt erkend;

Or. pl

Amendement 353
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quinquies. toont zich uitermate 
bezorgd over het alarmerende aantal 
gevallen van feminicide, wat de 
extreemste vorm van geweld tegen 
vrouwen is; betreurt het dat in bepaalde 
lidstaten geen gegevens beschikbaar zijn, 
hetgeen een weerspiegeling is van het feit 
dat dit probleem niet wordt onderkend;

Or. en
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Amendement 354
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 sexies. herinnert eraan dat 
gendergerelateerd en huiselijk geweld in 
de hele EU wijdverbreid is en dat 
slachtoffers dikwijls beperkt toegang 
hebben tot de rechter en tot behoorlijke 
bescherming; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten met klem om adequaat te 
reageren op deze wijdverbreide uitdaging 
voor de grondrechten en de veiligheid 
door deze tot prioriteit te verklaren en 
samen te werken met 
wetshandhavingsautoriteiten om betere 
toegang tot de rechter te bevorderen;

Or. en

Amendement 355
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 septies. verzoekt de Commissie en 
de Raad zo spoedig mogelijk de in 
artikel 83, lid 1, VWEU, vervatte 
overbruggingsclausule toe te passen om 
geweld tegen vrouwen en meisjes en 
andere vormen van gendergerelateerd 
geweld op te nemen in de catalogus van 
door de EU erkende misdrijven, en de 
Commissie een voorstel voor een richtlijn 
te laten indienen waarbij 
artikel 83 VWEU als rechtsgrond wordt 
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gebruikt;

Or. en

Amendement 356
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 octies. betreurt de tendens van de 
afgelopen jaren om EU-middelen voor de 
bestrijding van alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes te verlagen; 
herhaalt zijn verzoek om meer middelen 
uit te trekken voor het onderdeel Daphne 
van het programma Rechten en waarden, 
alsook voor de specifieke doelstelling met 
betrekking tot de bevordering en 
waarborging van gendergelijkheid en 
gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 357
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 nonies. wijst erop dat te veel 
vrouwen nog altijd te maken hebben met 
seksuele intimidatie in openbare ruimten 
en op de werkplek; verzoekt de lidstaten 
en de EU-instellingen, -organen en -
agentschappen om scherper dit fenomeen 
te reageren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intimidatie op internet tegen te 
gaan, hetgeen onevenredig vaak gericht is 
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tegen meisjes en vrouwen, met name 
tegen meisjes en vrouwen die in het 
openbaar treden en politiek actief zijn; is 
ingenomen met het onlangs aangenomen 
IAO-verdrag inzake geweld en intimidatie 
op het gebied van werk (C190) en verzoekt 
alle lidstaten dit verdrag zo spoedig 
mogelijk te ratificeren; verzoekt de 
lidstaten in dit verband 
bewustmakingscampagnes op te zetten die 
zowel op de publieke als op de private 
sector zijn gericht;

Or. en

Amendement 358
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 decies. vraagt de Commissie en de 
lidstaten de beschikbaarheid en 
vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over 
gendergerelateerd geweld te verbeteren 
door middel van samenwerking tussen 
Eurostat, het EIGE en het FRA, in 
overeenstemming met de verplichtingen 
uit hoofde van het verdrag van Istanbul 
inzake gegevensverzameling en 
onderzoek; dringt er bij de Commissie 
nogmaals op aan een Europees 
Waarnemingscentrum voor 
gendergerelateerd geweld op te zetten, met 
het oog op vergaring van nauwkeurige en 
vergelijkbare gegevens (naar het 
voorbeeld van het 
staatswaarnemingscentrum voor geweld 
tegen vrouwen van het EIGE);

Or. en
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Amendement 359
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 undecies. benadrukt dat initiatieven 
om genderongelijkheid te beperken in de 
EU een centrale rol spelen bij het 
bevorderen en beschermen van de 
grondrechten van vrouwen; verzoekt in 
dat verband om een robuuste, op feiten 
gebaseerde aanpak die het mogelijk zal 
maken om passende, nuttige 
effectbeoordelingen inzake 
gendergelijkheid uit te werken;

Or. en

Amendement 360
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 duodecies. herinnert eraan dat 
gendermainstreaming een onmisbaar 
instrument is voor de uitbanning van 
ongelijkheden, de bevordering van 
gendergelijkheid en de bestrijding van 
discriminatie; herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie om gendermainstreaming op 
te nemen in al het interne en externe 
beleid van de Unie en bij elk optreden; is 
ingenomen met de toezegging van de 
nieuwe commissaris voor Gelijkheid om 
een taskforce Gelijkheid op te richten, 
zodat een intersectorale benadering van 
gendermainstreaming in alle EU-
beleidsvormen ontwikkeld kan worden; is 
van mening dat sterkere 
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interinstitutionele betrekkingen op het 
gebied van gendermainstreaming kunnen 
bijdragen tot de ontwikkeling van 
gendergevoelig EU-beleid; roept dan ook 
op tot gestructureerde samenwerking op 
het gebied van gendermainstreaming 
tussen alle institutionele partners, zoals de 
Commissie, de Raad en het EIGE;

Or. en

Amendement 361
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. veroordeelt met klem de etnische 
segregatie van Roma-vrouwen in 
kraamklinieken; verzoekt de lidstaten alle 
vormen van etnische segregatie in 
gezondheidszorginstellingen, met inbegrip 
van kraamklinieken, onmiddellijke te 
verbieden; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van gedwongen 
en dwangsterilisatie onverwijld en naar 
behoren schadeloos worden gesteld, 
waaronder middels de vaststelling van 
robuuste compensatieregelingen;

7. veroordeelt met klem de etnische 
segregatie van Roma-vrouwen in 
kraamklinieken; verzoekt de lidstaten alle 
vormen van etnische segregatie in het 
onderwijs en in 
gezondheidszorginstellingen, met inbegrip 
van kraamklinieken, onmiddellijke te 
verbieden; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van gedwongen 
en dwangsterilisatie onverwijld en naar 
behoren schadeloos worden gesteld, 
waaronder middels de vaststelling van 
robuuste compensatieregelingen; herhaalt 
zijn standpunt, oproepen een 
aanbevelingen zoals opgenomen en 
aangenomen in zijn resolutie van 25 
oktober 2017 over de grondrechtelijke 
aspecten bij de integratie van Roma in de 
EU: bestrijding van zigeunerhaat1 bis en in 
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 ter; verzoekt de 
Commissie in het bijzonder om een 
strategisch EU-kader voor de nationale 
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strategieën voor integratie van de Roma 
voor de periode na 2020 voor te stellen;
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2017)0413.
1 ter Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0075.

Or. en

Amendement 362
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. veroordeelt met klem de etnische 
segregatie van Roma-vrouwen in 
kraamklinieken; verzoekt de lidstaten alle 
vormen van etnische segregatie in 
gezondheidszorginstellingen, met inbegrip 
van kraamklinieken, onmiddellijke te 
verbieden; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van gedwongen 
en dwangsterilisatie onverwijld en naar 
behoren schadeloos worden gesteld, 
waaronder middels de vaststelling van 
robuuste compensatieregelingen;

7. veroordeelt met klem de etnische 
segregatie van Roma-vrouwen in 
kraamklinieken; verzoekt de lidstaten alle 
vormen van etnische segregatie in 
gezondheidszorginstellingen, met inbegrip 
van kraamklinieken, onmiddellijke te 
verbieden; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van gedwongen 
en dwangsterilisatie onverwijld en naar 
behoren schadeloos worden gesteld, 
waaronder middels de vaststelling van 
robuuste compensatieregelingen; 
veroordeelt voorts met klem alle vormen 
van gynaecologisch en obstetrisch geweld;

Or. en

Amendement 363
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. veroordeelt met klem de etnische 7. spreekt zijn sterke afkeur uit voor 
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segregatie van Roma-vrouwen in 
kraamklinieken; verzoekt de lidstaten alle 
vormen van etnische segregatie in 
gezondheidszorginstellingen, met inbegrip 
van kraamklinieken, onmiddellijke te 
verbieden; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van gedwongen 
en dwangsterilisatie onverwijld en naar 
behoren schadeloos worden gesteld, 
waaronder middels de vaststelling van 
robuuste compensatieregelingen;

beleid dat etnische segregatie in 
gezondheidszorginstellingen, met inbegrip 
van kraamklinieken, omvat; verzoekt alle 
slachtoffers van gedwongen en 
dwangsterilisatie onverwijld en naar 
behoren schadeloos te stellen; veroordeelt 
alle overheidsprogramma’s voor 
gedwongen sterilisatie, zoals het 
programma dat in Zweden bestond tussen 
1934 en 1976;

Or. en

Amendement 364
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. veroordeelt met klem de etnische 
segregatie van Roma-vrouwen in 
kraamklinieken; verzoekt de lidstaten alle 
vormen van etnische segregatie in 
gezondheidszorginstellingen, met inbegrip 
van kraamklinieken, onmiddellijke te 
verbieden; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van gedwongen 
en dwangsterilisatie onverwijld en naar 
behoren schadeloos worden gesteld, 
waaronder middels de vaststelling van 
robuuste compensatieregelingen;

7. veroordeelt met klem de etnische 
segregatie van Roma-vrouwen in 
kraamklinieken; verzoekt de lidstaten alle 
vormen van etnische segregatie in 
gezondheidszorginstellingen, met inbegrip 
van kraamklinieken, onmiddellijke te 
verbieden; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van gedwongen 
en dwangsterilisatie onverwijld en naar 
behoren schadeloos worden gesteld;

Or. en

Amendement 365
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. veroordeelt met klem de etnische 
segregatie van Roma-vrouwen in 
kraamklinieken; verzoekt de lidstaten alle 
vormen van etnische segregatie in 
gezondheidszorginstellingen, met inbegrip 
van kraamklinieken, onmiddellijke te 
verbieden; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van 
gedwongen en dwangsterilisatie 
onverwijld en naar behoren schadeloos 
worden gesteld, waaronder middels de 
vaststelling van robuuste 
compensatieregelingen;

7. veroordeelt iedere vorm van 
seksueel geweld tegen vrouwen, genitale 
verminking van vrouwen, gedwongen 
abortus, en gedwongen sterilisatie en 
draagmoederschap; veroordeelt de 
etnische segregatie van Roma-vrouwen in 
kraamklinieken; verzoekt de lidstaten alle 
vormen van etnische segregatie in 
gezondheidszorginstellingen, met inbegrip 
van kraamklinieken, onmiddellijke te 
verbieden;

Or. en

Amendement 366
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. veroordeelt het feit dat de lidstaten 
er niet in slagen mensen die tot raciale, 
taalkundige en religieuze minderheden en 
tot etnische minderheden behoren, zoals 
Roma, gelijke toegang tot justitie en 
gelijkheid voor de wet te waarborgen, wat 
zich uit in de vorm van een buitensporig 
politieoptreden en schendingen van de 
mensenrechten door politieagenten, 
bijvoorbeeld in de vorm van gewelddadige 
raids waarbij gewonden vallen en 
eigendommen beschadigd worden, en 
ernstige mishandeling tijdens detentie, en 
dat zij er evenmin in slagen de daders 
voor het gerecht te brengen bij misdrijven 
begaan door politieagenten; veroordeelt 
tevens de praktijken van lidstaten om 
mensenrechterverdedigers die tegen de 
politie of tegen andere overheidsinstanties 
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getuigen te vervolgen;

Or. en

Amendement 367
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Katarina Barley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is ingenomen met het belangrijke 
arrest van het Europees Hof van Justitie 
in de zaak-Coman in juni 2018, waarin is 
verduidelijkt dat het begrip “echtgenoot” 
in de zin van de EU-rechtelijke 
bepalingen inzake het recht op vrij verblijf 
voor EU-burgers en hun gezinsleden 
partners van hetzelfde geslacht omvat; 
dringt er bij de lidstaten in de EU die 
partnerschappen of huwelijken tussen 
personen van hetzelfde geslacht niet 
aanvaarden op aan om hun nationale 
wetten zo aan te passen dat een 
rechtskader tot stand wordt gebracht om 
te verzekeren dat het arrest van het HvJ-
EU correct wordt toegepast;

Or. en

Amendement 368
Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en gendergerelateerd geweld, 
zowel fysiek als psychologisch, 
wijdverbreid zijn en vrouwen in alle lagen 
van de samenleving treft, ongeacht hun 
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leeftijd, opleiding, inkomen, sociale 
positie of land van herkomst of verblijf, en 
zowel een oorzaak als een gevolg is van de 
structurele ongelijkheid waarmee 
vrouwen in veel aspecten van het leven 
worden geconfronteerd;

Or. en

Amendement 369
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Raad de ratificatie 
door de EU van het Verdrag van Istanbul 
inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld 
zo snel mogelijk af te ronden op basis van 
een brede toetreding zonder enige 
beperkingen;

Or. en

Amendement 370
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verlangt dat discriminatie van 
Romavrouwen wordt aangepakt in de 
nieuwe gezondheidsstrategie voor Roma 
en in de Romastrategie 2020, met inbegrip 
van de ernstige schendingen van hun 
rechten op het gebied van reproductieve 
gezondheid en na de geboorte van een 
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kind, waarmee zij in zorginstellingen te 
maken krijgen;

Or. en

Amendement 371
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. roept de EU en haar lidstaten ertoe 
op discriminerende of gewelddadige 
behandeling en reacties tegen het geven 
van onderwijs aan en deelname van 
kinderen van minderheden, met name van 
migranten-, vluchtelingen- en Roma-
kinderen, adequaat te 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 372
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. merkt op dat het FRA in verband 
met SDG 5 in 2014 de eerste – en tot 
dusver de enige – Europese enquête over 
geweld tegen vrouwen heeft gepubliceerd, 
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en dat de volledige gegevensreeks voor de 
volgende enquête tussen 2020 en 2022 
vergaard zal worden; verzoekt het Bureau 
de enquête frequenter en regelmatiger te 
publiceren en om andere enquêtes over 
genderdiscriminatie af te nemen;

Or. en

Amendement 373
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. onderstreept dat vrouwen in de 
beroepssport met allerlei soorten 
gendergerelateerde discriminatie worden 
geconfronteerd; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om meer inspanningen te 
leveren om een einde te maken aan deze 
praktijken;

Or. en

Amendement 374
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Caterina 
Chinnici, Sylwia Spurek, Klára Dobrev, Birgit Sippel, Katarina Barley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. spreekt zijn bezorgdheid uit dat zes 
EU-lidstaten – Bulgarije, Tsjechië, 
Hongarije, Letland, Litouwen en 
Slowakije – het Verdrag van Istanbul nog 
niet hebben geratificeerd;

Or. en
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Amendement 375
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. geeft nogmaals uiting aan 
zijn grote bezorgdheid over het aantal 
staatlozen in de EU, een situatie die leidt 
tot de volledige ontkenning van hun 
toegang tot sociale, onderwijs- en 
gezondheidsdiensten en hen drijft naar de 
marges van de samenleving; verzoekt de 
lidstaten staatloosheid af te schaffen en 
ervoor te zorgen dat iedereen de 
grondrechten kan uitoefenen;

Or. en

Amendement 376
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne 
Keller, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. betreurt het toenemende 
aantal gevallen van LGBTI-personen die 
geconfronteerde worden met pesterijen en 
intimidatie en lijden onder discriminatie 
in verschillende aspecten van hun leven;

Or. en

Amendement 377
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 



PE648.415v03-00 32/164 AM\1201210NL.docx

NL

Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quinquies. veroordeelt krachtig elke 
vorm van discriminatie tegen LGBTI-
personen en hun grondrechten, ook door 
overheidsinstanties, alsook het 
toenemende aantal aanvallen op en 
haatzaaiende uitlatingen tegen de LGBTI-
gemeenschap, ingegeven door homofobie 
en transfobie, in de EU, ook door de staat, 
door overheidsbeambten, door regeringen 
op het nationale, regionale en lokale 
niveau en door politici;

Or. en

Amendement 378
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quinquies. onderstreept dat 
gendergerelateerd geweld zowel het 
gevolg als een van de oorzaken is van 
hardnekkige genderongelijkheid; dringt 
er bij de Commissie nogmaals op aan een 
Europees Waarnemingscentrum voor 
gendergerelateerd geweld op te zetten, met 
nauwkeurige en vergelijkbare gegevens;

Or. en

Amendement 379
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 sexies. onderstreept dat genitale 
verminking van vrouwen een vorm van 
gendergerelateerd geweld is en dat om een 
einde te maken aan genitale verminking 
bij vrouwen de onderliggende oorzaken 
van genderongelijkheid op het niveau van 
de gemeenschap moeten worden 
aangepakt, waarbij ook genderstereotypen 
en schadelijke sociale normen moeten 
worden aangepakt; benadrukt dat het 
voor het uitbannen van deze schadelijke 
praktijk evenzeer van cruciaal belang is 
dat mannen en jongens een rol spelen bij 
het hertekenen van de verhoudingen 
tussen mannen en vrouwen, het wijzigen 
van het gedrag, en het ondersteunen van 
de leidende rol van vrouwen en meisjes en 
hun empowerment; wijst erop dat het 
belangrijk is dat ook gemeenschapsleiders 
worden betrokken bij het uitbannen van 
genitale verminking van vrouwen;

Or. en

Amendement 380
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Hilde 
Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 sexies. verzoekt de lidstaten om 
een passend beleid te voeren om ervoor te 
zorgen dat de sociale, politieke en 
economische rechten voor ouderen 
worden geëerbiedigd om te voorkomen dat 
zij worden uitgesloten van de samenleving 
en te verzekeren dat het leven op leeftijd 
net zozeer bepaald wordt door 



PE648.415v03-00 34/164 AM\1201210NL.docx

NL

keuzevrijheid, controle en autonomie als 
in andere fases van het leven;

Or. en

Amendement 381
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 septies. wijst er nogmaals met klem 
op hoe waardevol het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen 
en bestrijden van geweld tegen vrouwen 
en huiselijk geweld (het Verdrag van 
Istanbul) is als eerste alomvattend 
internationaal instrument ter bestrijding 
van gendergerelateerd geweld; dringt er 
bij de Commissie en de lidstaten die dit 
nog niet hebben gedaan op aan om de 
ratificatie van het Verdrag van Istanbul af 
te ronden; herinnert de lidstaten eraan 
dat het voorstel voor EU-toetreding hen er 
niet van ontslaat het Verdrag van Istanbul 
op nationaal niveau te ratificeren en ten 
uitvoer te leggen; is ingenomen met het 
recente standpunt van de Commissie van 
Venetië (Raad van Europa) over Armenië, 
aangezien dit een uitstekend instrument is 
om alle misvattingen die over het Verdrag 
van Istanbul1 bis worden verspreid op te 
helderen en te bestrijden;
__________________
1 bis 
https://www.venice.coe.int/webforms/docu
ments/?pdf=CDL-AD(2019)018-e

Or. en
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Amendement 382
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne 
Keller, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 septies. herinnert eraan dat het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap (UNCRPD) 
een juridisch bindend internationaal 
verdrag is dat door de EU is ondertekend 
en geratificeerd, teneinde gelijke kansen 
te waarborgen met betrekking tot: 
toegankelijkheid, participatie, gelijkheid, 
werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, 
sociale bescherming, gezondheid en 
externe actie van de EU; verzoekt de 
lidstaten om een passend beleid te voeren 
om ervoor te zorgen dat de sociale, 
politieke en economische rechten voor 
personen met een handicap worden 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 383
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 octies. herinnert eraan dat 
gendermainstreaming een onmisbaar 
instrument is voor de uitbanning van 
ongelijkheden, de bevordering van 
gendergelijkheid en de bestrijding van 
discriminatie; herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie om gendermainstreaming op 
te nemen in al het beleid van de Unie en 
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bij elk optreden;

Or. en

Amendement 384
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 nonies. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om de beschikbaarheid en 
vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over 
gendergerelateerd geweld te verbeteren 
om ongelijkheden en discriminatie 
nauwkeuriger te meten; is van mening dat 
het FRA discriminatie in de lidstaten 
nauwer dient te volgen;

Or. en

Amendement 385
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. veroordeelt haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen die ingegeven 
zijn door racisme, vreemdelingenhaat of 
religieuze onverdraagzaamheid, of door 
vooroordelen jegens personen met een 
handicap, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, geslachtskenmerken of 
minderheidsstatus;

Schrappen

Or. en
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Amendement 386
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. veroordeelt haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen die ingegeven zijn 
door racisme, vreemdelingenhaat of 
religieuze onverdraagzaamheid, of door 
vooroordelen jegens personen met een 
handicap, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, geslachtskenmerken of 
minderheidsstatus;

8. maakt zich zorgen over de 
alarmerende toename van haatmisdrijven 
en haatzaaiende uitlatingen die ingegeven 
zijn door racisme, vreemdelingenhaat of 
religieuze onverdraagzaamheid, of door 
vooroordelen jegens personen met een 
handicap, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, geslachtskenmerken of 
minderheidsstatus, zoals het behoren tot 
een etnische of taalkundige minderheid; 
veroordeelt ten stelligste alle vormen van 
haatmisdrijven en haatpropaganda die 
dagelijks in de EU plaatsvinden en in 
sommige lidstaten tegenwoordig normaal 
worden gevonden, evenals de opkomst van 
extreemrechtse bewegingen; uit tevens 
zijn bezorgdheid over de banalisering van 
het haatzaaien dat aan sommige politici 
kan worden toegeschreven; roept op tot 
een nultolerantie-aanpak van elke vorm 
van discriminatie op elke grond; roept de 
EU en de lidstaten op de strijd tegen 
haatmisdrijven en discriminerende 
houdingen en gedragingen op te voeren; 
dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te 
zorgen dat slachtoffers van 
haatmisdrijven specifieke bescherming en 
steun krijgen, in overeenstemming met 
Richtlijn 2012/29/EU inzake de rechten 
van slachtoffers van strafbare feiten in 
strafprocedures; merkt op dat sommige 
lidstaten de bescherming hebben 
verruimd naar slachtoffers van 
discriminatie op andere gronden, bij de 
tenuitvoerlegging van het EU-
kaderbesluit betreffende de bestrijding 
van bepaalde vormen en uitingen van 
racisme en vreemdelingenhaat door 
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middel van het strafrecht, en moedigt 
dergelijke verruimingen aan; herhaalt 
zijn oproep aan het adres van de 
Commissie om na een effectbeoordeling 
het huidige kaderbesluit te herzien om 
aanzetting tot haat op andere gronden 
erin op te nemen;

Or. en

Amendement 387
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. veroordeelt haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen die ingegeven 
zijn door racisme, vreemdelingenhaat of 
religieuze onverdraagzaamheid, of door 
vooroordelen jegens personen met een 
handicap, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, geslachtskenmerken of 
minderheidsstatus;

8. herinnert eraan dat geweld dat is 
ingegeven door racisme, 
vreemdelingenhaat of religieuze 
onverdraagzaamheid, of door vooroordelen 
jegens personen met een handicap, 
seksuele gerichtheid, genderidentiteit, 
geslachtskenmerken of minderheidsstatus 
een vorm van haatmisdrijf is; veroordeelt 
elke vorm van racisme, 
vreemdelingenhaat en discriminatie en 
alle gevallen van haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen in Europa; 
waarschuwt ervoor dat deze gevallen 
steeds vaker voorkomen en 
genormaliseerd worden in veel lidstaten, 
aangewakkerd door de opkomst van 
extreemrechtse bewegingen en retoriek, 
zoals het verspreiden van racistische, 
xenofobe, tegen LGBT gerichte en andere 
vormen van discriminerende uitlatingen 
door overheidsvertegenwoordigers in 
bepaalde lidstaten;

Or. en
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Amendement 388
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. veroordeelt haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen die ingegeven zijn 
door racisme, vreemdelingenhaat of 
religieuze onverdraagzaamheid, of door 
vooroordelen jegens personen met een 
handicap, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, geslachtskenmerken of 
minderheidsstatus;

8. veroordeelt haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen die ingegeven zijn 
door racisme, vreemdelingenhaat of 
religieuze onverdraagzaamheid, of door 
vooroordelen jegens personen met een 
handicap, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, geslachtskenmerken of 
minderheidsstatus; benadrukt dat 
openbare beraadslaging en debat 
essentieel zijn voor het functioneren van 
democratische samenlevingen; spoort de 
EU en haar lidstaten ertoe aan om 
verdere stappen te zetten om de vrijheid 
van meningsuiting en vergadering, als 
grondrechten en grondbeginselen van het 
democratisch proces, te waarborgen en te 
beschermen;

Or. en

Amendement 389
Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. veroordeelt haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen die ingegeven zijn 
door racisme, vreemdelingenhaat of 
religieuze onverdraagzaamheid, of door 
vooroordelen jegens personen met een 
handicap, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, geslachtskenmerken of 
minderheidsstatus;

8. veroordeelt haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen op het internet, 
die ingegeven zijn door racisme, 
vreemdelingenhaat of religieuze 
onverdraagzaamheid, of door vooroordelen 
jegens personen met een handicap, 
seksuele gerichtheid, genderidentiteit, 
geslachtskenmerken of minderheidsstatus; 
benadrukt het feit dat vrouwen een groep 
zijn die bijzondere bescherming tegen 
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haatzaaiende uitlatingen op het internet 
verdient;

Or. en

Amendement 390
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. veroordeelt haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen die ingegeven zijn 
door racisme, vreemdelingenhaat of 
religieuze onverdraagzaamheid, of door 
vooroordelen jegens personen met een 
handicap, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, geslachtskenmerken of 
minderheidsstatus;

8. veroordeelt, rekening houdend met 
de toename van haatmisdrijven tegen de 
autochtone bevolking, alle vormen van 
haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen 
die ingegeven zijn door racisme, 
omgekeerd racisme, vreemdelingenhaat of 
religieuze onverdraagzaamheid, of door 
vooroordelen jegens personen met een 
handicap, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, geslachtskenmerken of 
minderheidsstatus;

Or. sv

Amendement 391
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. veroordeelt haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen die ingegeven zijn 
door racisme, vreemdelingenhaat of 
religieuze onverdraagzaamheid, of door 
vooroordelen jegens personen met een 
handicap, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, geslachtskenmerken of 
minderheidsstatus;

8. veroordeelt haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen die ingegeven zijn 
door racisme, vreemdelingenhaat of 
religieuze onverdraagzaamheid, of 
vooroordelen jegens personen met een 
handicap, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, geslachtskenmerken of 
minderheidsstatus; veroordeelt tevens 
haatdragende taal door politici;
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Or. en

Amendement 392
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. veroordeelt haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen die ingegeven zijn 
door racisme, vreemdelingenhaat of 
religieuze onverdraagzaamheid, of door 
vooroordelen jegens personen met een 
handicap, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, geslachtskenmerken of 
minderheidsstatus;

8. veroordeelt haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen die ingegeven zijn 
door racisme, vreemdelingenhaat of 
religieuze of politieke 
onverdraagzaamheid, of door vooroordelen 
jegens personen met een handicap, bepaald 
geslacht of minderheidsstatus;

Or. es

Amendement 393
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. veroordeelt haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen die ingegeven zijn 
door racisme, vreemdelingenhaat of 
religieuze onverdraagzaamheid, of door 
vooroordelen jegens personen met een 
handicap, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, geslachtskenmerken of 
minderheidsstatus;

8. veroordeelt haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen die ingegeven zijn 
door racisme, islamisme, 
vreemdelingenhaat of religieuze 
onverdraagzaamheid, of door vooroordelen 
jegens personen met een handicap, 
seksuele gerichtheid, genderidentiteit, 
geslachtskenmerken of minderheidsstatus;

Or. fr

Amendement 394
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Maite 
Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat de lidstaten een 
intersectorale benadering moeten 
ontwikkelen ter bestrijding van alle 
vormen van discriminatie waar kinderen 
mee te maken hebben, rekening houdend 
met hun kwetsbaarheden, met name – 
maar niet alleen – die van kinderen met 
een handicap, migrantenkinderen, 
kinderen met een migrantenachtergrond, 
kinderen die tot een etnische minderheid 
of religieuze groep behoren, LGBTI-
kinderen, kinderen van LGBTI-ouders, 
kinderen van alleenstaande ouders en 
staatloze kinderen of kinderen zonder 
papieren, die onevenredig worden 
blootgesteld aan discriminatie op grond 
van meerdere redenen en voor wie dus 
een speciale benadering nodig is om aan 
hun specifieke behoeften tegemoet te 
komen;

Or. fr

Amendement 395
Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa, Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat er in de 
Europese Unie aanslagen zijn geweest op 
plaatsen waar christenen hun geloof 
belijden of op plaatsen die anderszins 
verband houden met het christendom, 
zoals kerken, begraafplaatsen, 
monumenten en standbeelden; 
veroordeelt alle aanslagen op christenen 
en vraagt om de gelijke behandeling van 
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christenen in Europa en de wereld;

Or. pl

Amendement 396
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie om vast te 
houden aan haar voorstel voor een 
richtlijn inzake gelijke behandeling en 
dringt er bij de Raad op aan de impasse 
die de aanname van deze richtlijn het 
afgelopen decennium heeft geblokkeerd, 
te doorbreken; verzoekt de lidstaten om de 
richtlijn inzake rassengelijkheid1 bis en de 
richtlijn inzake gelijke behandeling in 
arbeid1 ter volledig ten uitvoer te leggen; 
verzoekt de Commissie om segregatie en 
discriminatie actief te bestrijden door 
inbreukprocedures in te leiden met 
betrekking tot deze richtlijnen en de 
effectieve toepassing van het kaderbesluit 
betreffende de bestrijding van bepaalde 
vormen en uitingen van racisme en 
vreemdelingenhaat door middel van het 
strafrecht te stimuleren; herinnert eraan 
dat deze maatregelen gepaard moeten 
gaan met passende nationale 
integratiestrategieën;
__________________
1 bis 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.
1 ter Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 
27 november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling 
in arbeid en beroep.
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Or. en

Amendement 397
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Karen Melchior, Eva Kaili, Laurence Farreng, Josianne 
Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat de lidstaten een 
intersectorale aanpak moeten hanteren 
om alle vormen van discriminatie van 
kinderen te bestrijden, rekening houdend 
met hun kwetsbaarheid, in het bijzonder - 
maar niet alleen - discriminatie van 
kinderen met een handicap, 
migrantenkinderen, kinderen met een 
migratieachtergrond, kinderen uit 
minderheden en religieuze groepen, 
LGBTI-kinderen, kinderen van LGBTI-
ouders en staatloze kinderen of kinderen 
zonder papieren, die onevenredig worden 
blootgesteld aan discriminatie op 
meerdere gronden en daarom een 
gespecialiseerde aanpak vereisen om aan 
hun specifieke behoeften tegemoet te 
komen;

Or. en

Amendement 398
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herhaalt de bezorgdheid dat 
haatzaaiende uitlatingen op het internet 
een alomtegenwoordig, prangend 
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probleem blijft, in het bijzonder tegen 
vrouwen en andere minderheidsgroepen; 
uit zijn ernstige bezorgdheid over het feit 
dat haatmisdrijven vaak nog steeds niet 
gemeld worden door de slachtoffers; 
spoort de lidstaten ertoe aan om de nodige 
instrumenten in te voeren voor het melden 
van haatmisdrijven en haatzaaiende 
uitlatingen en om ervoor te zorgen dat 
gevallen van haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen grondig worden 
onderzocht, waarbij het recht op vrijheid 
van meningsuiting evenwel moet worden 
verzekerd;

Or. en

Amendement 399
Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie om alle 
nodige wetgevende en niet-wetgevende 
maatregelen te treffen om de volledige en 
doeltreffende toepassing van de 
bepalingen van het Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap 
binnen de Europese Unie te verzekeren, in 
het bijzonder het recht van personen met 
een handicap om zelfstandig te leven en te 
worden opgenomen in de gemeenschap 
zoals opgenomen in artikel 19 van het 
Verdrag te waarborgen;

Or. en

Amendement 400
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat de lidstaten 
moten verzekeren dat haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen effectief worden 
geregistreerd, onderzocht, vervolgd en 
berecht; verzoekt de Commissie en het 
FRA hun werk op het gebied van 
monitoring van haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitingen in de lidstaten 
voort te zetten en regelmatig verslag uit te 
brengen over gevallen en tendensen;

Or. en

Amendement 401
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herhaalt zijn verzoek aan de 
Commissie om een Europese LGBTI-
strategie vast te stellen waarin rekening 
wordt gehouden met eerdere verzoeken 
van het Parlement en waarbij de 
continuïteit en een krachtige follow-up 
van de werkzaamheden van de vorige 
Commissie met de lijst van acties ter 
bevordering van de gelijkheid van 
LGBTI-personen wordt gewaarborgd;

Or. en

Amendement 402
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie in het 
Europees Semester het perspectief van 
gendermainstreaming op de voorgrond te 
plaatsen door een genderdimensie op te 
nemen in de jaarlijkse groeianalyse en bij 
de formulering van de landspecifieke 
aanbevelingen;

Or. en

Amendement 403
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Caterina Chinnici, Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. uit zijn bezorgdheid over het feit 
dat slachtoffers van haatmisdrijven vaak 
geen aangifte doen vanwege 
ontoereikende waarborgen en dat de 
autoriteiten nalaten om haatmisdrijven in 
de lidstaten naar behoren te onderzoeken 
en de daders veroordeeld te krijgen;

Or. en

Amendement 404
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is bijzonder bezorgd over de 
toename van vreemdelingenhaat en 
andere vormen van racisme, zoals 



PE648.415v03-00 48/164 AM\1201210NL.docx

NL

islamofobie, afrofobie, zigeunerhaat en 
antisemitisme, die al gauw 
genormaliseerd worden in de lidstaten;

Or. en

Amendement 405
Vladimír Bilčík, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten om de 
slachtoffers van de Roma-holocaust te 
herdenken en 2 augustus uit te roepen tot 
herdenkingsdag van de Roma-holocaust;

Or. en

Amendement 406
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Kopje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Racisme, vreemdelingenhaat en daarmee 
samenhangende onverdraagzaamheid

Or. en

Amendement 407
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. veroordeelt het feit dat in veel 
lidstaten nog steeds sprake is van 
haatzaaiende uitlatingen, haatmisdrijven, 
segregatie, uitsluiting en discriminatie 
van Roma, waaronder segregatie van 
Roma-kinderen op school, discriminatie 
in de huisvestingssector, in de toegang tot 
gezondheidszorg en op de arbeidsmarkt; 
maakt zich grote zorgen over het feit dat 
bepaalde regeringen en politieke partijen 
politiek gewin nastreven door haat en 
discriminatie jegens Roma aan te 
moedigen; verzoekt de Commissie om 
sneller inbreukprocedures in te leiden op 
dit gebied, in het bijzonder met betrekking 
tot de segregatie van Roma-kinderen op 
school; is bezorgd dat er in 2018-2019 
geen aanzienlijke verbetering is 
opgetreden wat betreft het verwezenlijken 
van de doelstellingen van de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma; 
wijst erop dat de ESIF-middelen de 
verschillen tussen Roma en niet-Roma 
vaak vergroten en roept de Commissie 
ertoe op de ESIF-middelen te koppelen 
aan de uitvoering van de nationale 
strategieën voor integratie van Roma om 
de samenhang te vergroten en 
ongelijkheid daadwerkelijk terug te 
dringen;

Or. en

Amendement 408
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. wijst erop dat de 
gendergerelateerde belemmeringen voor 
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het verkrijgen van toegang tot de rechter 
in de lidstaten, zowel op 
sociaaleconomisch en juridisch als op 
procedureel vlak, moeten worden 
aangepakt, en dringt er bij de Commissie 
en de lidstaten op aan om stappen te 
ondernemen om deze belemmeringen weg 
te werken; verzoekt de lidstaten de 
richtlijn slachtofferrechten volledig ten 
uitvoer te leggen zodat slachtoffers zich 
bewust worden van hun rechten, en erop 
toe te zien dat alle slachtoffers van 
criminaliteit toegang hebben tot adequate 
hulpdiensten en doeltreffende 
rechtsmiddelen; onderstreept dat toegang 
tot de rechter cruciaal is voor vrouwelijke 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
en dat migrantenvrouwen zonder 
papieren zich in een extra kwetsbare 
positie bevinden aangezien zij niet snel 
aangifte bij de politie zullen doen;

Or. en

Amendement 409
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. is bijzonder bezorgd over het feit 
dat bewegingen tegen gendergelijkheid en 
LGBTI+, en extreemrechtse bewegingen 
terrein gewonnen hebben in een aantal 
lidstaten; benadrukt dat deze bewegingen 
gevestigde grondrechten proberen aan te 
vechten en wetten en beleidslijnen willen 
blokkeren en terugdraaien die de burgers, 
en in het bijzonder de meest kwetsbare 
burgers, beschermen tegen 
haatmisdrijven en discriminatie;

Or. en
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Amendement 410
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. herinnert eraan dat LGBTI+-
personen in veel verschillende fases van 
hun leven te lijden krijgen onder 
discriminatie; benadrukt dat de lidstaten 
deze discriminatie vanaf jonge leeftijd 
moeten helpen bestrijden, onder meer 
door aandacht te schenken aan het pesten 
van LGBTI+ op school om hun recht op 
lichamelijke en psychische gezondheid te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 411
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. roept op om wetgeving in te voeren 
tegen en strengere sancties op te leggen 
voor elke discriminatie op grond van ras, 
etnische of sociale afkomst, godsdienst of 
overtuiging, het behoren tot een nationale 
minderheid, handicap, leeftijd, gender, 
genderexpressie, genderidentiteit, 
seksuele geaardheid, geslachtskenmerken, 
verblijfsstatus of gezondheid;

Or. en

Amendement 412
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 



PE648.415v03-00 52/164 AM\1201210NL.docx

NL

Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. veroordeelt haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen die ingegeven 
zijn door racisme, vreemdelingenhaat of 
religieuze onverdraagzaamheid of 
vooroordelen tegen iemands politieke of 
andere overtuiging, of door vooroordelen 
jegens personen met een handicap, 
seksuele gerichtheid, genderidentiteit, 
geslachtskenmerken of 
minderheidsstatus;

Or. en

Amendement 413
Evin Incir, Monika Beňová,, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek, Birgit Sippel, Katarina Barley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. is bijzonder bezorgd over de 
achteruitgang in de rechten van en 
houding tegenover LGBTI-personen en 
de sterke toename van haatzaaiende 
uitlatingen, vaak door prominente 
personen; veroordeelt de retoriek tegen 
LGBTI-personen en de uitroeping van 
“LGBT-vrije zones” of “zones zonder 
LGBT-ideologie”;

Or. en

Amendement 414
Pernando Barrena Arza, Malin Björk
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. verzoekt de EU-instellingen en de 
lidstaten om gevolg te geven aan de 
aanbevelingen die het Europees 
Parlement heeft gedaan in zijn resolutie 
van 8 februari 2019 over de rechten van 
interseksuele personen;

Or. en

Amendement 415
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. roept de lidstaten op om de 
doeltreffende tenuitvoerlegging van de 
richtlijn inzake rassengelijkheid 
(Richtlijn 2000/43/EG) te verzekeren en 
om het kaderbesluit betreffende racisme 
en vreemdelingenhaat doeltreffend ten 
uitvoer te leggen om de voortdurende 
afrofobie, zigeunerhaat en islamofobie en 
het voortdurende antisemitisme te 
bestrijden; wijst erop dat de lidstaten 
nationale inclusiestrategieën moeten 
voorstellen of herzien om ervoor te zorgen 
dat alle mensen, ongeacht hun ras, 
etniciteit, godsdienst, gender of andere 
status actief kunnen deelnemen aan het 
sociale, economische, politieke en 
culturele leven;

Or. en

Amendement 416
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. is bijzonder bezorgd dat 
hoewel het promoten van fascisme in 
verschillende lidstaten verboden is 
volgens de nationale wetten, 
neofascistische bewegingen in sommige 
lidstaten meer zichtbaarheid hebben 
gekregen wat hun gebruik van 
fascistische symbolen en retoriek betreft; 
is diep bezorgd over de toenemende 
normalisering van fascisme in de gehele 
EU; dringt er bij de lidstaten op aan een 
effectief verbod op neofascistische en 
neonazigroepen en andere stichtingen of 
verenigingen die het nazisme en het 
fascisme verheerlijken op te leggen;

Or. en

Amendement 417
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. onderstreept dat leden van 
onze LGBTI+-gemeenschap hun 
grondrechten alleen voldoende beschermd 
kunnen zien als zij toegang krijgen tot 
juridische instituties zoals het 
samenwonen, het geregistreerde 
partnerschap en het huwelijk; is 
ingenomen met de vorderingen die in veel 
lidstaten zijn gemaakt om toegang te 
bieden tot die instituties en verzoekt de 
overige lidstaten om te overwegen deze 
veranderingen door te voeren;

Or. en
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Amendement 418
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. merkt op dat 
genderbudgettering een van de cruciale 
onderdelen is van een strategie voor 
gendermainstreaming; benadrukt dat 
genderbudgettering ook in het volgende 
MFK integraal deel moet uitmaken van de 
begrotingsprocedure; onderstreept zijn 
verzoek om een clausule inzake 
genderbudgettering toe te voegen aan de 
verordening betreffende het nieuwe MFK, 
alsmede een bepaling ter waarborging van 
een genderresponsieve tussentijdse 
herziening;

Or. en

Amendement 419
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. verzoekt de EU-instellingen 
en de lidstaten om gevolg te geven aan de 
aanbeveling die het Europees Parlement 
heeft gedaan in zijn resolutie van 
26 maart 2019 over de grondrechten van 
mensen van Afrikaanse afkomst in 
Europa; verzoekt met name de nationale 
autoriteiten om beleid en maatregelen te 
ontwikkelen om discriminatie en raciale 
profilering aan te pakken;

Or. en
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Amendement 420
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-
Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. benadrukt dat haatzaaiende 
uitlatingen en haatmisdrijven ingegeven 
door onverdraagzaamheid bij rechtse en 
linkse extremisten toenemen en moeten 
worden aangepakt;

Or. en

Amendement 421
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quinquies. onderstreept dat gerichte 
beleid met een intersectorale benadering 
noodzakelijk is om de grondrechten te 
waarborgen van kwetsbare groepen die te 
maken hebben met meervoudige vormen 
van discriminatie, zoals vrouwen, mensen 
met een handicap, vluchtelingen, 
asielzoekers en migranten, religieuze, 
taalkundige en etnische minderheden 
zoals Roma, LGBTI+-personen, kinderen, 
ouderen en mensen met een 
sociaaleconomische achtergestelde 
achtergrond;

Or. en
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Amendement 422
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quinquies. roept op tot de 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 423
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quinquies. verzoekt de Raad opnieuw 
de ratificatie van het Verdrag van 
Istanbul door de EU zo snel mogelijk af te 
ronden op basis van een brede toetreding 
zonder enige beperkingen, en te pleiten 
voor de ratificatie van het verdrag door 
alle lidstaten; herinnert eraan dat de 
ratificatie van de EU tot het Verdrag van 
Istanbul de lidstaten niet vrijstelt van 
nationale ratificatie van dit verdrag;

Or. en
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Amendement 424
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quinquies. looft de inspanningen van 
veel lidstaten om de rechten van onze 
LGBTI+-gemeenschap te beschermen; 
spoort de lidstaten ertoe aan hun 
LGBTI+-burgers volledig op de hoogte te 
houden van hun rechten en beste 
praktijken te blijven uitwisselen op dat 
gebied; veroordeelt alle medische 
praktijken waarbij de grondrechten van 
trans- en interseksuele personen duidelijk 
worden geschonden;

Or. en

Amendement 425
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. veroordeelt de 
normalisering van haatzaaiende 
uitlatingen via sociale media door of met 
de steun van overheden, politieke partijen 
of politieke leiders, waardoor de Europese 
waarden in gevaar worden gebracht;

Or. en

Amendement 426
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quinquies. verzoekt de lidstaten 
volledig te voldoen aan hun 
verplichtingen uit hoofde van het 
Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten, 
het Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen, 
en het Internationaal Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
rassendiscriminatie;

Or. en

Amendement 427
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 sexies. verzoekt de Raad om de 
voorgestelde richtlijn inzake gelijke 
behandeling na 11 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 overtuiging of 
seksuele geaardheid in belangrijke 
aspecten van het leven, zoals sociale 
bescherming, onderwijs en toegang tot 
goederen en diensten, en erop toe te zien 
dat de EU geen kunstmatige rangorde van 
discriminatiegronden instelt;

Or. en
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Amendement 428
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 sexies. verzoekt de Commissie en 
de Raad een realistische begroting vast te 
stellen die het mogelijk maakt 
discriminatie en ongelijkheden op 
verschillende gronden effectief te 
bestrijden, gelijke behandeling te 
bevorderen en slachtoffers van 
discriminatie te ondersteunen; wijst er 
andermaal op dat toekomstige activiteiten 
van het FRA voldoende 
begrotingsmiddelen moeten ontvangen;

Or. en

Amendement 429
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 sexies. roept op tot de EU-brede 
tenuitvoerlegging van het Verdrag van 
Aarhus, waarin milieurechten en 
mensenrechten aan elkaar worden 
gekoppeld; verzoekt om milieuregelgeving 
die alle delen van de samenleving in 
gelijke mate ten goede komt en 
milieuracisme, dat een inbreuk vormt op 
de internationaal erkende mensenrechten, 
aanpakt;

Or. en
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Amendement 430
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quinquies. verzoekt de Commissie in 
dit verband een voorstel in te dienen tot 
herschikking van het kaderbesluit van de 
Raad betreffende de bestrijding van 
bepaalde vormen en uitingen van racisme, 
homofobie en vreemdelingenhaat door 
middel van het strafrecht;

Or. en

Amendement 431
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 sexies. verzoekt de Europese 
Commissie en de lidstaten om in het 
strategisch kader voor de Roma voor de 
periode na 2020 bijzondere aandacht te 
besteden aan maatregelen ter bestrijding 
van zigeunerhaat, die hand in hand 
moeten gaan met integratiemaatregelen;

Or. en

Amendement 432
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 septies. herhaalt zijn verzoek aan 
de Commissie om een Europese LGBTI-
strategie vast te stellen waarin rekening 
wordt gehouden met eerdere verzoeken 
van het Parlement en waarbij de 
continuïteit en een krachtige follow-up 
van de werkzaamheden van de vorige 
Commissie met de lijst van acties ter 
bevordering van de gelijkheid van 
LGBTI-personen wordt gewaarborgd; 
verzoekt de Commissie concrete 
maatregelen te nemen om het vrije 
verkeer van alle gezinnen, zo ook van 
LGBTI-gezinnen, te waarborgen, 
overeenkomstig het arrest van het Hof 
van Justitie van de EU in de zaak-Coman 
van juni 20181 bis; verzoekt de lidstaten 
wetgeving in te voeren voor de gelijke 
erkenning van huwelijken en 
partnerschappen van personen van 
hetzelfde geslacht om het recht op een 
privé- en gezinsleven zonder discriminatie 
volledig te eerbiedigen;
__________________
1 bis C-673/16, Coman e.a., arrest van het 
Hof (Grote kamer) van 5 juni 2018.

Or. en

Amendement 433
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 septies. meent dat extra aandacht 
moet gaan naar de situatie en de rechten 
van individuen in de EU die zich op het 
snijvlak bevinden tussen meerdere 
discriminatiegronden, in het bijzonder 
vrouwen, raciale, etnische en religieuze 
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minderheden, migranten, LGBTI-
personen, personen met een lichamelijke 
of verstandelijke handicap, en slachtoffers 
van mishandeling of moderne slavernij; 
wijst erop dat het de taak van de EU en de 
lidstaten is om maatregelen te treffen op 
dit gebied;

Or. en

Amendement 434
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 septies. verzoekt de EU en de 
lidstaten het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap 
en het facultatief protocol daarbij volledig 
uit te voeren; herinnert eraan dat 
vrouwen en meisjes met een handicap in 
het bijzonder blootgesteld worden aan 
diverse vormen van discriminatie, wat hen 
belet op voet van gelijkheid ten volle 
gebruik te maken van hun grondrechten;

Or. en

Amendement 435
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 septies. herhaalt zijn oproep aan 
het adres van de Commissie en de Raad 
om de onderhandelingen over het voorstel 
voor een richtlijn betreffende de 
toepassing van het beginsel van gelijke 
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behandeling van personen ongeacht 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid onverwijld 
opnieuw op te starten en af te ronden;

Or. en

Amendement 436
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 sexies. dringt erop aan slachtoffers 
aan te moedigen aangifte te doen van 
haatmisdrijven en discriminatie en hun 
adequate bescherming en ondersteuning 
te bieden;

Or. en

Amendement 437
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 octies. veroordeelt het feit dat de 
lidstaten er niet in slagen mensen die tot 
raciale, etnische en religieuze 
minderheden behoren gelijke toegang tot 
justitie en gelijkheid voor de wet te 
waarborgen, wat zich uit in de vorm van 
een buitensporig politieoptreden en 
schendingen van de mensenrechten door 
politieagenten, bijvoorbeeld in de vorm 
van gewelddadige raids waarbij gewonden 
vallen en eigendommen worden 
beschadigd, en ernstige mishandeling 
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tijdens detentie, en dat zij er evenmin in 
slagen de daders voor het gerecht te 
brengen bij misdrijven begaan door 
politieagenten; veroordeelt tevens de 
praktijken van lidstaten om 
mensenrechterverdedigers die tegen de 
politie of tegen andere overheidsinstanties 
getuigen te vervolgen;

Or. en

Amendement 438
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 octies. wijst erop dat de EU en 
haar lidstaten discriminerende of 
gewelddadige behandeling en reacties 
tegen het geven van onderwijs aan en 
participatie van kinderen van 
minderheden, met name migranten-, 
vluchtelingen- en Roma-kinderen, 
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 439
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 octies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 octies. erkent de belangrijke rol 
van maatschappelijke en niet-
gouvernementele organisaties bij de 
bescherming van de grondrechten, daar 
zij discriminatie bestrijden en de rechten 
van minderheden bevorderen; moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan voldoende 
financiering en steun voor deze 
organisaties te verschaffen;

Or. en

Amendement 440
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 octies. roept de lidstaten op ervoor 
te zorgen dat de rechten van vrouwen en 
van LGBTI+-personen worden beschermd 
en erkend als gelijkheidsbeginselen die 
intrinsiek zijn aan de democratie en de 
rechtsstaat;

Or. en

Amendement 441
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 nonies. veroordeelt het feit dat de 
lidstaten er niet in slagen mensen die tot 
raciale, etnische en religieuze 
minderheden behoren gelijke toegang tot 
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justitie en gelijkheid voor de wet te 
waarborgen, wat zich uit in de vorm van 
een buitensporig politieoptreden en 
schendingen van de mensenrechten door 
politieagenten, bijvoorbeeld in de vorm 
van gewelddadige raids waarbij gewonden 
vallen en eigendommen beschadigd 
worden, ernstige mishandeling tijdens 
detentie enzovoort, en dat zij er evenmin 
in slagen de daders voor het gerecht te 
brengen bij misdrijven begaan door 
politieagenten; veroordeelt tevens de 
praktijken van lidstaten om 
mensenrechterverdedigers die tegen de 
politie of tegen andere overheidsinstanties 
getuigen te vervolgen;

Or. en

Amendement 442
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 nonies. wijst erop dat het FRA in 
mei 2019 na zeven jaar de tweede 
Europese LGBTI-enquête heeft 
afgenomen, met het doel de ervaringen 
met discriminatie en haatmisdrijven van 
lesbische, homoseksuele, biseksuele, 
trans- en interseksuele personen in de 
hele EU, Noord-Macedonië en Servië 
bijeen te brengen, alsook hun 
standpunten en de uitdagingen waarmee 
zij worden geconfronteerd; dringt erop 
aan dat het FRA de uitkomsten van de 
enquête in 2020 publiceert en erop toeziet 
dat de enquête in de toekomst frequenter 
en regelmatiger wordt afgenomen;

Or. en
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Amendement 443
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 nonies. herinnert aan de resolutie 
van het Parlement van 13 november 2018 
over minimumnormen voor minderheden 
in de EU; herhaalt zijn oproep aan het 
adres van de Commissie om een 
gemeenschappelijk kader van Europese 
minimumnormen voor de bescherming 
van minderheden op te stellen met 
meetbare mijlpalen en een regelmatige 
verslaglegging;

Or. en

Amendement 444
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 decies. roept de lidstaten ertoe op 
iets te doen aan het feit dat slachtoffers 
van haatmisdrijven hiervan geen melding 
doen vanwege ontoereikende waarborgen 
en het nalaten van de autoriteiten om in 
de lidstaten haatmisdrijven naar behoren 
te onderzoeken en de daders te 
veroordelen; benadrukt dat het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens zich 
reeds heeft uitgesproken over deze 
schending van de rechten en in een arrest 
van 11 december 2018 heeft geoordeeld 
dat Slowakije artikel 14 van het Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens (dat 
discriminatie bij de bescherming van 
mensenrechten verbiedt), gelezen in 
samenhang met artikel 2 (het recht op 
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leven), had geschonden nadat de 
Slowaakse autoriteiten hadden nagelaten 
de mogelijk racistische beweegredenen 
voor het neerschieten van Roma uit de 
stad Hurbanovo door een politieagent in 
burger te onderzoeken en de moordenaar 
dienovereenkomstig te vervolgen1 bis;
__________________
1 bis http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
188265

Or. en

Amendement 445
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 decies. onderstreept dat gerichte 
beleidsvormen met een intersectorale 
benadering noodzakelijk zijn ter 
waarborging van de grondrechten van 
kwetsbare vrouwen die te maken hebben 
met meervoudige vormen van 
discriminatie, zoals vrouwelijke 
vluchtelingen, asielzoekers en migranten, 
vrouwen die tot religieuze of etnische 
minderheden behoren, LGBTI+-vrouwen, 
oudere vrouwen en vrouwen met een 
handicap;

Or. en

Amendement 446
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 undecies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 undecies. is uitermate bezorgd over 
het feit dat bewegingen die zijn gericht 
tegen gendergelijkheid en tegen LGBTI+-
personen de afgelopen jaren in een aantal 
lidstaten terrein hebben gewonnen; 
benadrukt dat deze bewegingen gevestigde 
grondrechten op het gebied van 
gendergelijkheid proberen te ondermijnen 
en dat zij ernaar streven wetten en beleid 
ter bescherming van vrouwenrechten en 
ter verdediging van LGBTI+-personen 
tegen haatmisdrijven en discriminatie te 
blokkeren en terug te draaien;

Or. en

Amendement 447
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 undecies. verzoekt de Europese 
Commissie het goede voorbeeld te geven 
bij de bevordering van de rechten van 
minderheden door haar strategie op het 
gebied van verscheidenheid en integratie 
zodanig te wijzigen dat concrete 
maatregelen op het gebied van ras, 
etniciteit en godsdienst of overtuiging 
worden opgenomen in het kader van de 
diversifiëring op de werkplek in de EU;

Or. en

Amendement 448
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 duodecies. herhaalt zijn verzoek aan 
de Commissie om een Europese LGBTI+-
strategie vast te stellen waarin rekening 
wordt gehouden met eerdere verzoeken 
van het Parlement en waarbij de 
continuïteit en een krachtige follow-up 
van de lijst van acties van de vorige 
Commissie ter bevordering van de 
gelijkheid van LGBTI+-personen wordt 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 449
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 terdecies. merkt op dat de 
kwetsbaarste vrouwen behoren tot 
minderheidsgroepen, waaronder gender- 
en seksuele, etnische en religieuze 
minderheden; dringt er bij de Commissie 
en de lidstaten op aan effectieve 
maatregelen te nemen om haatzaaiende 
taal tegen deze kwetsbare groepen aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 450
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quaterdecies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 quaterdecies. verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om kenbaar te 
maken en te bevestigen dat de 
bescherming van de rechten van vrouwen 
en gendergelijkheid en de uitbanning van 
genderstereotypen belangrijk en gunstig is 
voor de samenleving, en om de 
ontwikkeling en verspreiding van 
empirisch onderbouwd onderzoek naar en 
informatie over vrouwenrechten verder te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 451
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quindecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quindecies. verbindt zich ertoe in het 
kader van de aanstaande conferentie over 
de toekomst van Europa maatregelen voor 
te stellen om binnen de EU-instellingen 
een genderevenwicht tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 452
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Vrijheden Vrijheid van meningsuiting, informatie en 
vereniging, en mediavrijheid
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Or. en

Amendement 453
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Vrijheden Vrijheden en veiligheid

Or. en

Amendement 454
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. herinnert eraan dat in 
artikel 11 van het Handvest van de 
grondrechten is bepaald dat eenieder 
recht op vrijheid van meningsuiting heeft, 
met inbegrip van het recht om een mening 
te hebben en de vrijheid kennis te nemen 
en te geven van informatie of ideeën, 
zonder inmenging van enig openbaar 
gezag en ongeacht grenzen; herinnert 
eraan dat in artikel 12 van het Handvest 
van de grondrechten van de EU staat dat 
eenieder recht heeft op vrijheid van 
vreedzame vergadering en op vrijheid van 
vereniging op alle niveaus, met name op 
het gebied van politiek, vakverenigingen 
en maatschappelijke zaken; wijst erop dat 
deze rechten een fundament van de 
democratie vormen, aangezien zij 
bijdragen aan een hoogwaardig publiek 
debat, pluralisme en burgerparticipatie in 
democratische processen;
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Or. en

Amendement 455
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. veroordeelt de pogingen van 
regeringen om media die hen bekritiseren 
het zwijgen op te leggen en om een eind te 
maken aan persvrijheid en -pluralisme, 
waaronder via geraffineerde praktijken 
die in de regel niet leiden tot klachten bij 
het Platform voor de bescherming van de 
journalistiek en de veiligheid van 
journalisten van de Raad van Europa, 
zoals het opkopen van commerciële 
media-outlets door leden van de regering 
en hun vriendjes, en het voor hun karretje 
(lees: partijbelangen) spannen van 
publieke media-outlets;

Schrappen

Or. en

Amendement 456
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. veroordeelt de pogingen van 
regeringen om media die hen bekritiseren 
het zwijgen op te leggen en om een eind te 
maken aan persvrijheid en -pluralisme, 
waaronder via geraffineerde praktijken die 
in de regel niet leiden tot klachten bij het 
Platform voor de bescherming van de 
journalistiek en de veiligheid van 
journalisten van de Raad van Europa, zoals 

9. verzoekt de lidstaten om een 
dynamische, onafhankelijke, 
pluralistische en vrije mediasector te 
beschermen en te ontwikkelen; 
veroordeelt in dat verband alle 
maatregelen om kritische media het 
zwijgen op te leggen en persvrijheid en -
pluralisme te ondermijnen, waaronder via 
geraffineerde praktijken die in de regel niet 
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het opkopen van commerciële media-
outlets door leden van de regering en hun 
vriendjes, en het voor hun karretje (lees: 
partijbelangen) spannen van publieke 
media-outlets;

leiden tot klachten bij het Platform voor de 
bescherming van de journalistiek en de 
veiligheid van journalisten van de Raad 
van Europa; veroordeelt praktijken 
waarbij commerciële media-outlets 
worden geconcentreerd in de handen van 
regeringsgezinden en waarbij door de 
regering gestuurde instanties in het leven 
worden geroepen die grote delen van het 
medialandschap van een land in handen 
krijgen; verzoekt de Europese Commissie 
om te onderzoeken of dergelijke 
praktijken stroken met het 
mededingingsrecht en om waar nodig 
actie te ondernemen; veroordeelt het voor 
hun karretje (lees: partijbelangen) spannen 
van publieke media-outlets; dringt er bij de 
lidstaten op aan de hoogste mate van 
onafhankelijkheid van hun media-
instanties te garanderen en verzoekt de 
Europese Commissie om ervoor te zorgen 
dat nationale media-instanties de EU-
voorschriften inzake onafhankelijkheid 
rechtens en feitelijk naleven;

Or. en

Amendement 457
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. veroordeelt de pogingen van 
regeringen om media die hen bekritiseren 
het zwijgen op te leggen en om een eind te 
maken aan persvrijheid en -pluralisme, 
waaronder via geraffineerde praktijken 
die in de regel niet leiden tot klachten bij 
het Platform voor de bescherming van de 
journalistiek en de veiligheid van 
journalisten van de Raad van Europa, 
zoals het opkopen van commerciële 
media-outlets door leden van de regering 
en hun vriendjes, en het voor hun karretje 

9. veroordeelt de pogingen van 
regeringen om media die hen bekritiseren 
het zwijgen op te leggen en om een eind te 
maken aan persvrijheid en -pluralisme; 
onderstreept dat moet worden opgetreden 
tegen de willekeurige maatregelen van 
grote technologiebedrijven om 
onlinecontent in te perken, die de vrijheid 
van meningsuiting ernstig ondermijnen; 
verzoekt de Commissie al het nodige te 
doen om in deze fenomenen aan te 
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(lees: partijbelangen) spannen van 
publieke media-outlets;

pakken;

Or. en

Amendement 458
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. herinnert aan de fundamentele rol 
die onderzoeksjournalistiek speelt als 
waakhond in een democratische 
samenleving, door het publieke toezicht 
op politieke actoren te versterken, onder 
meer op het gebied van corruptie; 
veroordeelt het aanhoudende en 
toenemende geweld tegen en de 
aanhoudende en toenemende 
bedreigingen en intimidatie van 
journalisten in veel lidstaten, wat vaak 
leid tot zelfcensuur en het recht van de 
burgers op informatie ondergraaft; 
verzoekt de rechtshandhavingsinstanties 
om meer inspanningen te leveren om 
dergelijk geweld en dergelijke 
bedreigingen en intimidatie te 
voorkomen; dringt er bij de EU en de 
lidstaten op aan om dringend de nodige 
wettelijke en beleidsmaatregelen te nemen 
om een veilige omgeving tot stand te 
brengen voor journalisten om een 
permanent programma en permanente 
financiering toe te passen en te creëren 
om de onderzoeksjournalistiek in de EU te 
ondersteunen; uit zijn ernstige 
bezorgdheid over het feit dat onderzoeken 
naar de moord op journalisten in de EU 
bijzonder traag vorderen; dringt er bij de 
rechtshandhavingsinstanties van de 
betrokken lidstaten op aan dringend meer 
inspanningen te leveren om aanzienlijke 
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resultaten te bereiken in deze zaken;

Or. en

Amendement 459
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is bijzonder bezorgd over de vele 
meldingen van bedreigingen van en 
aanvallen op journalisten in de gehele 
EU, in het bijzonder wanneer zij verslag 
uitbrengen over betogingen; herinnert 
eraan dat het in een democratische 
samenleving van cruciaal belang is ervoor 
te zorgen dat de vrijheid van 
meningsuiting ten volle wordt 
geëerbiedigd, met inbegrip van het recht 
om informatie te ontvangen en te 
verstrekken; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan maatregelen te nemen 
om de veiligheid van alle journalisten te 
garanderen, in het bijzonder tijdens 
betogingen; verzoekt de Commissie om 
een omvattende reeks maatregelen aan te 
nemen om strategische rechtszaken tegen 
burgerparticipatie te ontraden en zo de 
fundamentele vrijheden te beschermen 
van niet alleen journalisten en mensen die 
in de media werken, maar ook academici, 
vakbondslieden, activisten, organisaties 
uit het maatregelen en individuele 
burgers, waaronder 
mensenrechtenverdedigers, die getroffen 
worden door dergelijke rechtszaken;

Or. en

Amendement 460
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. veroordeelt de aanslagen op de 
vrije media en de vrijheid van 
meningsuiting in de EU; herinnert aan 
het werk van onderzoeksjournalisten zoals 
Daphne Caruana Galizia en Ján Kuciak, 
die op brute wijze zijn vermoord omdat zij 
onderzoek deden naar de corruptie van de 
Maltese en Slowaakse regeringen, naar 
fraude bij het gebruik van Europese 
fondsen en naar de infiltratie van de 
georganiseerde misdaad in de top van de 
overheid; herinnert aan de noodzaak om 
de vrijheid van meningsuiting, de 
pluriformiteit van de media en de cruciale 
rol van onafhankelijke journalistiek in 
een democratie te garanderen; verzoekt de 
Commissie in dit verband om voldoende 
middelen beschikbaar te stellen ter 
ondersteuning van onafhankelijke 
onderzoeksjournalistiek in de Unie; 

Or. it

Amendement 461
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. uit zijn bezorgdheid over de 
toename van vormen van racisme en 
vreemdelingenhaat, zowel offline als 
online; veroordeelt alle vormen van 
haatmisdrijven en haatzaaiende 
uitlatingen die zijn ingegeven door 
racisme, vreemdelingenhaat, 
antisemitisme of andere vormen van 
religieuze onverdraagzaamheid of 
vooroordelen jegens personen met een 
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handicap, seksuele geaardheid, 
genderidentiteit, geslachtskenmerken of 
minderheidsstatus; benadrukt dat de 
vrijheid van godsdienst en overtuiging ook 
de vrijheid omvat om zijn 
geloofsovertuiging publiekelijk uit te 
spreken; vraagt de lidstaten de vrijheid 
van gedachte, geweten, godsdienst en 
overtuiging te beschermen; wijst op de 
noodzaak van een effectieve 
tenuitvoerlegging van de EU-richtsnoeren 
tot bevordering en bescherming van de 
vrijheid van godsdienst en overtuiging;

Or. en

Amendement 462
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat het van essentieel 
belang is ervoor te zorgen dat de 
artistieke, wetenschappelijke en 
academische vrijheid niet wordt ingeperkt, 
in overeenstemming met artikel 13 van 
het Handvest van de grondrechten; 
veroordeelt alle pogingen tot schendingen 
van dat recht; is bezorgd over de terugval 
van de vrijheid in de kunsten en de 
wetenschap in heel Europa; spreekt zicht 
uit tegen de toenemende druk op de 
academische vrijheid en de institutionele 
autonomie; veroordeelt de censuur van de 
artistieke expressie en creatie, en 
pogingen van regeringen om de 
onafhankelijkheid van culturele 
instellingen te beperken;

Or. en



PE648.415v03-00 80/164 AM\1201210NL.docx

NL

Amendement 463
Ramona Strugariu, Maite Pagazaurtundúa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie om een 
voorstel in te dienen voor sterke en 
omvattende mechanismen om de vrijheid 
van meningsuiting en de vrijheid van de 
media te beschermen en te versterken en 
de bescherming van journalisten te 
verbeteren, onder meer door de 
transparantie over de eigendomsstructuur 
van media te vergroten, een anti-SLAPP-
richtlijn voor de hele EU vast te stellen, 
een permanent EU-fonds voor 
onderzoeksjournalisten op te zetten en een 
snellereactiemechanisme voor 
journalisten die gevaar lopen in het leven 
te roepen;

Or. en

Amendement 464
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat 
antidiscriminatiewetgeving een essentieel 
onderdeel blijft van elke strategie om 
radicalisering te voorkomen en de 
deradicalisering mogelijk te maken van 
mensen die al lid zijn van extremistische 
organisaties; herhaalt dat de lidstaten, 
met de aanhoudende steun van de 
Commissie, meer inspanningen moeten 
leveren om radicalisering en gewelddadig 
extremisme te voorkomen door de 
Europese waarden, de verdraagzaamheid 
en het gemeenschapsgevoel te 
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bevorderen;

Or. en

Amendement 465
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Caterina 
Chinnici, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Klára Dobrev, Birgit Sippel, Katarina Barley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst erop dat de vrijheid van 
meningsuiting, informatievrijheid en 
vrijheid van de media van wezenlijk 
belang zijn voor de democratie en de 
rechtsstaat; is fel tegenstander van geweld 
tegen en het onder druk zetten of 
bedreigen van journalisten en de media, 
onder meer in verband met de 
openbaarmaking van informatie over 
schendingen van de grondrechten;

Or. en

Amendement 466
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst op de wettigheid en 
legitimiteit van ordehandhavingsacties, 
waaronder met gebruikmaking van niet-
dodelijke wapens, als de 
ordehandhavingsdiensten te maken 
hebben met gewelddadige demonstranten 
en vormen van agressie die personen en 
goederen in gevaar brengen;

Or. fr
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Amendement 467
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt overheidsinstellingen om 
aanvallen op journalisten tijdens de 
uitoefening van hun beroep vanwege hun 
taal, media of redactionele standpunten te 
voorkomen en te bestraffen;

Or. en

Amendement 468
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. herinnert eraan dat krachtens 
artikel 11 van het Handvest van de 
grondrechten eenieder recht heeft op 
vrijheid van meningsuiting, wat de 
vrijheid omvat een mening te hebben en 
de vrijheid kennis te nemen en te geven 
van informatie of ideeën, zonder 
inmenging van enig openbaar gezag en 
ongeacht grenzen, en de vrijheid en de 
pluriformiteit van de media moeten 
worden geëerbiedigd; uit zijn diepe 
bezorgdheid over het feit dat sommige 
regeringen proberen om de vrijheid en het 
pluralisme van de media te beperken om 
hun partijbelangen te dienen, waardoor 
het democratische proces verstoord wordt; 
is fel tegenstander van geweld tegen en 
het onder druk zetten of bedreigen van 
journalisten en de media, onder meer in 
verband met de openbaarmaking van 
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informatie over schendingen van de 
grondrechten;

Or. en

Amendement 469
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. herinnert aan de fundamentele rol 
die klokkenluiders spelen in het openbaar 
maken van informatie van algemeen 
belang en in het stimuleren van 
transparantie van zowel publieke als 
particuliere instanties; verzoekt de 
lidstaten om de bepalingen van Richtlijn 
(EU) 2019/1937 inzake de bescherming 
van personen die inbreuken op het 
Unierecht melden onverwijld en volledig 
om te zetten in het nationale recht om de 
effecten ervan te maximaliseren zodra de 
richtlijn van kracht wordt; verzoekt de 
lidstaten om deze maatregelen voorts te 
verruimen om klokkenluiders ook te 
beschermen in gevallen waarin zij 
inbreuken melden die buiten de 
werkingssfeer van het EU-recht vallen;

Or. en

Amendement 470
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. spreekt zijn bezorgdheid uit over 
het feit dat nepnieuws een bedreiging 
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vormt voor de vrijheid van meningsuiting 
en de onafhankelijkheid van de media, en 
wijst op de negatieve gevolgen die het 
verspreiden van valse nieuwsberichten 
kan hebben voor de kwaliteit van het 
politieke debat en de geïnformeerde 
participatie van de burgers in de 
democratische samenleving; dringt er bij 
de Commissie op aan door te gaan met 
haar werkzaamheden gericht op het 
voorkomen van deze praktijken en het 
waarborgen van gegevensbescherming, 
transparantie en cyberveiligheid;

Or. en

Amendement 471
Karlo Ressler, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. onderstreept dat het non-
discriminatiebeleid van de EU niet alleen 
gericht moet zijn op discriminatie van de 
ene godsdienst ten opzichte van de andere, 
maar ook op gevallen waarin personen 
met een bepaalde godsdienst of die een 
bepaalde godsdienst aanhangen worden 
gediscrimineerd omdat zij gelovig zijn of 
omdat zij hun godsdienst willen 
uitoefenen, onder meer op het werk;

Or. en

Amendement 472
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. wijst op de aanhoudende 
dreiging die uitgaat van desinformatie, 
met betrekking tot de kwaliteit van het 
publieke debat, inmenging in 
verkiezingsprocessen en 
massamanipulatie; verzoekt de Commissie 
om meer maatregelen te treffen om de 
verspreiding van desinformatie tegen te 
gaan door de versterking van 
mediageletterdheid te bevorderen en erin 
te investeren, kwaliteitsjournalistiek actief 
te ondersteunen, de ontwikkeling te 
ondersteunen van nieuwe methoden om 
desinformatie op te sporen, 
cyberbeveiliging en gegevensbescherming 
te stimuleren en een meer transparant 
online ecosysteem op te zetten, waarbij de 
vrijheid en het pluralisme van de media 
moeten worden gevrijwaard;

Or. en

Amendement 473
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. veroordeelt met klem dat de 
vrijheid van vereniging steeds meer wordt 
ingeperkt door onverdraagzamen tijdens 
verkiezingsperioden; wijst er nogmaals op 
dat deze fundamentele vrijheden een zeer 
belangrijke rol spelen als het gaat om het 
functioneren van democratische 
maatschappijen en verzoekt de Commissie 
zich actief in te zetten voor de bevordering 
van deze rechten, overeenkomstig de 
internationale normen op het gebied van 
de mensenrechten;
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Or. en

Amendement 474
Karlo Ressler, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. herinnert aan de 
verplichting van de EU-instellingen en -
agentschappen om het recht op vrijheid 
van godsdienst en het verbod op 
discriminatie op grond van godsdienst, 
met name op de werkplek, in het openbare 
leven en bij het in het openbaar 
verkondigen van een mening, ten volle toe 
te passen voor alle burgers, ongeacht of 
zij tot een religieuze minderheids- of 
meerderheidsgroepering behoren;

Or. en

Amendement 475
Karlo Ressler, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quinquies. onderstreept dat redelijke 
voorzieningen op grond van godsdienst 
onder geen enkele omstandigheid mogen 
worden beschouwd als een vervanging 
voor wettelijke instrumenten zoals het 
grondrecht op vrijheid van godsdienst of 
het verbod op discriminatie, en wijst erop 
dat opties met betrekking tot redelijke 
voorzieningen onder de bevoegdheid van 
de lidstaten moeten blijven vallen;

Or. en
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Amendement 476
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quinquies. benadrukt de vitale rol van 
klokkenluiders bij het beschermen van het 
algemeen belang en het bevorderen van 
een cultuur van publieke verantwoording 
en integriteit, zowel binnen openbare als 
in particuliere instellingen; onderstreept 
dat klokkenluiders een belangrijke rol 
spelen in het kader van de 
onderzoeksjournalistiek en de 
mediavrijheid;

Or. en

Amendement 477
Karlo Ressler, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 sexies. onderstreept dat het 
beginsel van non-discriminatie inhoudt 
dat discriminatie niet alleen betekent dat 
mensen in vergelijkbare omstandigheden 
verschillend worden behandeld, maar ook 
dat mensen gelijk worden behandeld in 
verschillende omstandigheden;

Or. en

Amendement 478
Jorge Buxadé Villalba
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. veroordeelt het gewelddadige en 
onevenredige ingrijpen door 
wethandhavingsinstanties tijdens 
vreedzame demonstraties; spoort de 
bevoegde nationale autoriteiten aan te 
zorgen voor een transparant, onpartijdig, 
onafhankelijk en doeltreffend onderzoek 
wanneer het gebruik van buitensporig 
geweld wordt verondersteld of is gemeld; 
herinnert eraan dat 
wethandhavingsinstanties altijd 
verantwoording moeten afleggen over de 
uitvoering van hun taken en hun naleving 
van de toepasselijke wettelijke en 
operationele kaders;

Schrappen

Or. es

Amendement 479
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. veroordeelt het gewelddadige en 
onevenredige ingrijpen door 
wethandhavingsinstanties tijdens 
vreedzame demonstraties; spoort de 
bevoegde nationale autoriteiten aan te 
zorgen voor een transparant, onpartijdig, 
onafhankelijk en doeltreffend onderzoek 
wanneer het gebruik van buitensporig 
geweld wordt verondersteld of is gemeld; 
herinnert eraan dat 
wethandhavingsinstanties altijd 
verantwoording moeten afleggen over de 
uitvoering van hun taken en hun naleving 
van de toepasselijke wettelijke en 

10. veroordeelt het gewelddadige en 
onevenredige ingrijpen door 
wethandhavingsinstanties tijdens 
vreedzame demonstraties; spoort de 
bevoegde nationale autoriteiten aan te 
zorgen voor een transparant, onpartijdig, 
onafhankelijk en doeltreffend onderzoek 
wanneer het gebruik van buitensporig 
geweld wordt verondersteld of is gemeld; 
herinnert eraan dat 
wethandhavingsinstanties altijd 
verantwoording moeten afleggen over de 
uitvoering van hun taken en hun naleving 
van de toepasselijke wettelijke en 
operationele kaders; beveelt aan om 
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operationele kaders; criteria voor risicobeoordelingen en voor 
het gebruik van anti-oproermaterieel vast 
te stellen om duidelijk de 
verantwoordelijkheden in de bevelslijnen 
te bepalen en duidelijk te kunnen 
identificeren welke politieagenten van 
dienst zijn, zodat eventuele excessen 
kunnen worden onderzocht en 
straffeloosheid kan worden voorkomen;

Or. en

Amendement 480
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. veroordeelt het gewelddadige en 
onevenredige ingrijpen door 
wethandhavingsinstanties tijdens 
vreedzame demonstraties; spoort de 
bevoegde nationale autoriteiten aan te 
zorgen voor een transparant, onpartijdig, 
onafhankelijk en doeltreffend onderzoek 
wanneer het gebruik van buitensporig 
geweld wordt verondersteld of is gemeld; 
herinnert eraan dat 
wethandhavingsinstanties altijd 
verantwoording moeten afleggen over de 
uitvoering van hun taken en hun naleving 
van de toepasselijke wettelijke en 
operationele kaders;

10. benadrukt dat 
rechtshandhavingsfunctionarissen de 
menselijke waardigheid moeten 
eerbiedigen en beschermen en de 
mensenrechten voor iedereen moeten 
handhaven; benadrukt dat de 
politiediensten in eerste instantie moeten 
instaan voor de veiligheid en de 
bescherming van de burgers, en dat zij 
ervoor moeten zorgen dat protesten 
vreedzaam verlopen zonder schade aan 
personen of eigendommen; herinnert 
eraan dat geweld enkel als laatste 
redmiddel mag worden gebruikt en dat het 
noodzakelijkheids- en het 
evenredigheidsbeginsel moeten worden 
geëerbiedigd, zoals vereist krachtens het 
internationale recht; herinnert eraan dat 
wethandhavingsinstanties altijd 
verantwoording moeten afleggen over de 
uitvoering van hun taken en hun naleving 
van de toepasselijke wettelijke en 
operationele kaders;

Or. en
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Amendement 481
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. veroordeelt het gewelddadige en 
onevenredige ingrijpen door 
wethandhavingsinstanties tijdens 
vreedzame demonstraties; spoort de 
bevoegde nationale autoriteiten aan te 
zorgen voor een transparant, onpartijdig, 
onafhankelijk en doeltreffend onderzoek 
wanneer het gebruik van buitensporig 
geweld wordt verondersteld of is gemeld; 
herinnert eraan dat 
wethandhavingsinstanties altijd 
verantwoording moeten afleggen over de 
uitvoering van hun taken en hun naleving 
van de toepasselijke wettelijke en 
operationele kaders;

10. veroordeelt het gewelddadige en 
onevenredige ingrijpen door 
wethandhavingsinstanties tijdens 
vreedzame demonstraties; herinnert eraan 
dat geweld enkel als laatste redmiddel 
mag worden gebruikt en dat het 
noodzakelijkheids- en het 
evenredigheidsbeginsel moeten worden 
geëerbiedigd, zoals vereist krachtens het 
internationale recht en krachtens de 
grondwetten van de lidstaten; spoort de 
bevoegde nationale autoriteiten aan te 
zorgen voor een transparant, onpartijdig, 
onafhankelijk en doeltreffend onderzoek 
wanneer het gebruik van buitensporig 
geweld wordt verondersteld of is gemeld; 
herinnert eraan dat 
wethandhavingsinstanties altijd 
verantwoording moeten afleggen over de 
uitvoering van hun taken en hun naleving 
van de toepasselijke wettelijke en 
operationele kaders;

Or. en

Amendement 482
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is verontrust over het feit dat de 
lidstaten uiteenlopende drempels hanteren 
voor het gebruik van geweld en wapens 
door rechtshandhavingsautoriteiten bij 
handhaving van de openbare orde; dringt 
erop aan bepaalde types van minder 



AM\1201210NL.docx 91/164 PE648.415v03-00

NL

dodelijke wapens en hulpmiddelen voor 
het handhaven van de openbare orde, 
zoals traangas, flitsgranaten en LBD 40-
afvuurinrichtingen, te verbieden; verzoekt 
de lidstaten om geen wetten goed te 
keuren die de vrijheid van vereniging 
inperken;

Or. en

Amendement 483
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich ernstige zorgen over het 
feit dat er in een aantal lidstaten steeds 
minder ruimte is voor een onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld; wijst op het 
belang van voldoende financiële middelen 
voor het ondersteunen van activiteiten van 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld;

11. maakt zich ernstige zorgen over het 
feit dat er in een aantal lidstaten steeds 
minder ruimte is voor een onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld; wijst op de 
belangrijke rol die het maatschappelijk 
middenveld speelt in het verdedigen en 
bevorderen van de beginselen die zijn 
vervat in artikel 2 VWEU, waaronder 
eerbied voor de menselijke waardigheid, 
gelijkheid, grondrechten, democratie en 
de rechtsstaat; wijst erop dat moet een 
klimaat moet worden geschapen waarin 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld kunnen werken zonder te 
worden aangevallen en zonder onnodige 
of willekeurige beperkingen en dat er 
voldoende financiële middelen moeten 
worden vrijgemaakt voor het ondersteunen 
van activiteiten van organisaties van het 
maatschappelijk middenveld; veroordeelt 
de beperkingen van de toegang tot 
financiering voor organisaties van het 
maatschappelijk middenveld, die in 
sommige lidstaten systematischer worden 
toegepast in de vorm van wets- en 
beleidswijzigingen en ernstige gevolgen 
hebben voor de werkzaamheden en 
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rechtspositie van deze organisaties;

Or. en

Amendement 484
Clare Daly, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich ernstige zorgen over het 
feit dat er in een aantal lidstaten steeds 
minder ruimte is voor een onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld; wijst op het 
belang van voldoende financiële middelen 
voor het ondersteunen van activiteiten van 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld;

11. maakt zich ernstige zorgen over het 
feit dat er in een aantal lidstaten steeds 
minder ruimte is voor een onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld, in het 
bijzonder voor 
vrouwenrechtenorganisaties en 
mensenrechtenverdedigers, bijvoorbeeld 
in de vorm van onredelijke 
administratieve belemmeringen, 
beperkingen op de toegang tot 
financiering en beperkingen van de 
vrijheid van vereniging en organisatie; 
wijst op het belang van voldoende 
financiële middelen voor het ondersteunen 
van de activiteiten van organisaties van het 
maatschappelijk middenveld die actief zijn 
op het nationale, het regionale en het 
lokale niveau, onder meer via het 
programma Rechten en waarden, 
waarvan de financiering aanzienlijk moet 
worden verhoogd, zoals het Europees 
Parlement eerder heeft gevraagd;

Or. en

Amendement 485
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich ernstige zorgen over het 
feit dat er in een aantal lidstaten steeds 
minder ruimte is voor een onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld; wijst op het 
belang van voldoende financiële middelen 
voor het ondersteunen van activiteiten van 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld;

11. herinnert aan de essentiële rol die 
het maatschappelijk middenveld op het 
lokale, nationale, EU- en internationale 
niveau speelt om de belangen van de 
burgers te vertegenwoordigen, de stem 
van minderheden die niet afdoende zijn 
vertegenwoordigd luider te laten klinken 
en de beginselen die zijn vervat in 
artikel 2 VWEU, zoals eerbied voor de 
menselijke waardigheid, gelijkheid, 
mensenrechten, democratie en de 
rechtsstaat, te verdedigen en te 
bevorderen; maakt zich ernstige zorgen 
over het feit dat er in de hele EU steeds 
minder ruimte is voor een onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 486
Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich ernstige zorgen over het 
feit dat er in een aantal lidstaten steeds 
minder ruimte is voor een onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld; wijst op het 
belang van voldoende financiële middelen 
voor het ondersteunen van activiteiten van 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld;

11. maakt zich ernstige zorgen over het 
feit dat er in een aantal lidstaten steeds 
minder ruimte is voor een onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld; wijst op het 
belang van voldoende financiële middelen 
voor het ondersteunen van activiteiten van 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld; verzoekt de Europese 
Commissie en de Raad om de Europese 
steun op te trekken voor organisaties van 
het maatschappelijk middenveld die de 
waarden van artikel 2 VWEU verdedigen 
in de Europese Unie, via het programma 
Rechten en waarden, waarvan de 
financiering aanzienlijk moet worden 
verhoogd, zoals gevraagd door het 
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Europees Parlement;

Or. en

Amendement 487
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek, Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich ernstige zorgen over het 
feit dat er in een aantal lidstaten steeds 
minder ruimte is voor een onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld; wijst op het 
belang van voldoende financiële middelen 
voor het ondersteunen van activiteiten van 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld;

11. maakt zich ernstige zorgen over het 
feit dat er in een aantal lidstaten steeds 
minder ruimte is voor een onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld; maakt zich 
tevens zorgen over de algemene daling 
van de financiële ondersteuning op het 
nationale niveau door de lidstaten voor 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld die aan pleitbezorging doen; 
wijst op het belang van voldoende 
financiële middelen voor het ondersteunen 
van activiteiten van organisaties van het 
maatschappelijk middenveld; wijst erop 
dat financiering moet worden verzekerd 
voor pleitbezorgingsactiviteiten en andere 
soorten werkzaamheden;

Or. en

Amendement 488
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich ernstige zorgen over het 
feit dat er in een aantal lidstaten steeds 
minder ruimte is voor een onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld; wijst op het 
belang van voldoende financiële middelen 

11. maakt zich ernstige zorgen over het 
feit dat er in een aantal lidstaten steeds 
minder ruimte is voor een onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld;
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voor het ondersteunen van activiteiten van 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld;

Or. pl

Amendement 489
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich ernstige zorgen over het 
feit dat er in een aantal lidstaten steeds 
minder ruimte is voor een onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld; wijst op het 
belang van voldoende financiële middelen 
voor het ondersteunen van activiteiten van 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld;

11. maakt zich ernstige zorgen over het 
feit dat er in een aantal lidstaten steeds 
minder ruimte is voor een onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld;

Or. es

Amendement 490
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich ernstige zorgen over 
het feit dat er in een aantal lidstaten 
steeds minder ruimte is voor een 
onafhankelijk maatschappelijk 
middenveld; wijst op het belang van 
voldoende financiële middelen voor het 
ondersteunen van activiteiten van 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld;

11. wijst op het belang van een 
onafhankelijk maatschappelijk middenveld 
in de lidstaten; wijst er voorts op dat het 
gesprek met het maatschappelijk 
middenveld moet worden aangegaan via 
een open, transparante en regelmatige 
dialoog, en dat de rol van het 
maatschappelijk middenveld in de 
bevorderingen van de beginselen die zijn 
vervat in artikel 2 VWEU moet worden 
ondersteund;



PE648.415v03-00 96/164 AM\1201210NL.docx

NL

Or. en

Amendement 491
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich ernstige zorgen over het 
feit dat er in een aantal lidstaten steeds 
minder ruimte is voor een onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld; wijst op het 
belang van voldoende financiële middelen 
voor het ondersteunen van activiteiten van 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld;

11. maakt zich ernstige zorgen over het 
feit dat er steeds minder publieke ruimte is, 
ook in het digitale publieke domein, voor 
onafhankelijke gedachte, standpunten en 
debat; merkt op dat de mondiale trend om 
de vrijheid van meningsuiting te beperken 
ook westerse democratieën treft;

Or. en

Amendement 492
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich ernstige zorgen over 
het feit dat er in een aantal lidstaten 
steeds minder ruimte is voor een 
onafhankelijk maatschappelijk 
middenveld; wijst op het belang van 
voldoende financiële middelen voor het 
ondersteunen van activiteiten van 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld;

11. wijst op het belang van voldoende 
financiële middelen voor het ondersteunen 
van activiteiten van organisaties van het 
maatschappelijk middenveld; onderstreept 
dat elke financiering van organisaties van 
het maatschappelijk middenveld volledig 
transparant en rekenplichtig moet zijn;

Or. en

Amendement 493
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Maite 
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Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herinnert eraan dat kinderen uit 
LGBTI-gezinnen en kinderen van 
alleenstaande ouders, alsook de ouders 
zelf, het slachtoffer zijn van schendingen 
van de mensenrechten in de Europese 
Unie en beperkt worden in hun vrijheid 
van beweging in de Europese Unie, 
vanwege de weigering van bepaalde 
lidstaten om homoseksueel ouderschap te 
erkennen; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie derhalve met klem wetten vast 
te stellen die het vrije verkeer van 
openbare documenten erkennen en tot 
wederzijdse erkenning van de gevolgen 
van akten van de burgerlijke stand in de 
Europese Unie;

Or. fr

Amendement 494
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is ingenomen met initiatieven en 
acties om de veiligheidssamenwerking 
tussen de lidstaten te versterken en een 
doeltreffende EU-reactie op terrorisme en 
bedreigingen van de veiligheid in de 
Europese Unie vast te stellen; verzoekt de 
lidstaten met klem volledig met elkaar 
samen te werken en de informatie-
uitwisseling, onderling en met EU-
agentschappen voor justitie en 
binnenlandse zaken, te verbeteren; 
benadrukt dat het van belang is bij de 
strijd tegen het terrorisme de 
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grondrechten te eerbiedigen; onderstreept 
dat de toezichtmechanismen op het gebied 
van de inlichtingendiensten moeten 
stroken met het Handvest en het EVRM; 
verzoekt de instellingen in kwestie ervoor 
te zorgen dat slachtoffers niet ook nog 
slachtoffer worden gemaakt van 
vernedering en aanvallen op hun imago 
vanuit maatschappelijke sectoren die 
gerelateerd zijn aan de aanslagpleger;

Or. en

Amendement 495
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat steeds in heel 
Europa steeds meer demonstranten de 
straat op gaan, onder mee vanwege 
economische ongelijkheid, een dalend 
vertrouwen in de traditionele politieke 
elite en instellingen, schendingen van de 
grondrechten en de democratische regels, 
en de wil van burgers om beter te worden 
gehoord; onderstreept dat het recht op 
vreedzaam protest en vreedzame 
vereniging samenhangt met het recht op 
vrijheid van meningsuiting en dat de 
bescherming ervan van cruciaal belang is 
voor gezonde democratische 
samenlevingen; herinnert eraan dat de 
autoriteiten van de lidstaten de plicht 
hebben het recht van eenieder om zijn 
mening vrij te uiten in openbare 
bijeenkomsten te waarborgen, en om 
vergaderingen te beschermen tegen 
diegenen die anderen het recht om te 
betogen willen ontzeggen en hen willen 
beletten hun mening te uiten1 bis;
__________________
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1 bis 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
-/shrinking-space-for-freedom-of-
peaceful-assembly

Or. en

Amendement 496
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. stelt met bezorgdheid vast dat er in 
bepaalde lidstaten steeds minder ruimte is 
voor een onafhankelijk maatschappelijk 
middenveld, met name voor organisaties 
op het gebied van vrouwenrechten en 
voorvechters van de mensenrechten; 
verzoekt de Commissie om intensievere 
ondersteuning en bescherming van 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld en vrouwelijke voorvechters 
van de mensenrechten die op nationaal en 
lokaal niveau actief zijn ter bevordering 
van gendergelijkheid en in het bijzonder 
van de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, onder meer via het 
programma Rechten en waarden; 
benadrukt hoe belangrijk het is dat 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld deelnemen aan de conferentie 
over de toekomst van Europa;

Or. en

Amendement 497
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten om geen 
maatregelen te nemen die al dan niet 
opzettelijk nadelige gevolgen hebben voor 
de werking en activiteiten van het 
maatschappelijk middenveld, bijvoorbeeld 
in de vorm van onredelijke 
administratieve belemmeringen, beperkte 
toegang tot financiering, fiscaal beleid of 
veiligheids- en 
terrorismebestrijdingswetten; veroordeelt 
de intimidatie, pesterijen, laster en 
bedreigingen jegens het maatschappelijk 
middenveld in bepaalde lidstaten, in het 
bijzonder jegens 
mensenrechtenverdedigers en 
pleitbezorgers van de democratie; uit zijn 
diepste bezorgdheid over zelfcensuur en 
de beangstigende gevolgen van dergelijke 
praktijken;

Or. en

Amendement 498
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. merkt op dat nieuwe technieken 
voor het verzamelen van 
persoonsgegevens om het gedrag te 
voorspellen en mensen te manipuleren 
steeds meer gevolgen hebben voor de 
grondrechten van miljarden mensen in de 
EU en wereldwijd, in het bijzonder de 
rechten op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, 
gegevensbescherming, informatie en 
mediavrijheid en -pluralisme; dringt er in 
dat verband bij de particuliere spelers en 
de bevoegde instanties op aan ervoor te 
zorgen dat de Europese 
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gegevensbeschermingswet volledig wordt 
toegepast en dat individuen begrijpen hoe 
hun persoonsgegevens worden verwerkt 
en voor welke doeleinden dat gebeurt;

Or. en

Amendement 499
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja Fajon, Marie-Pierre 
Vedrenne, Abir Al-Sahlani, Karen Melchior, Eva Kaili, Laurence Farreng, Josianne 
Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herinnert eraan dat kinderen van 
LGBTI-gezinnen en hun ouders het 
slachtoffer worden van 
mensenrechtenschendingen in de EU en 
dat hun recht op vrij verkeer in de EU 
ingeperkt wordt ten gevolge van de 
weigering van bepaalde lidstaten om 
ouderschap door personen van hetzelfde 
geslacht te erkennen; dringt er daarom bij 
de lidstaten en de Commissie op aan 
wetten goed te keuren waarin het vrije 
verkeer van openbare documenten wordt 
erkend en is voorzien in de wederzijdse 
erkenning van de gevolgen van akten van 
de burgerlijke stand in de Europese Unie;

Or. en

Amendement 500
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. spreekt haar bezorgdheid uit over 
het toenemende geweld van extreemlinkse 
entiteiten, groepen en organisaties in heel 
Europa, alsmede over het geweld van 
separatistische groeperingen tegen wets- 
en ordehandhavingsdiensten, alsmede 
tegen journalisten en de burgerbevolking;

Or. es

Amendement 501
Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. maakt zich grote zorgen over de 
algemene daling van de financiële 
ondersteuning op het nationale niveau 
door de lidstaten voor NHRI’s; wijst op 
het belang van voldoende financiële 
middelen voor het ondersteunen van 
activiteiten van NHRI’s;

Or. en

Amendement 502
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. onderstreept de potentiële gevaren 
voor de grondrechten en de veiligheid 
waarmee het gebruik van nieuwe 
technologieën, in het bijzonder systemen 
voor kunstmatige intelligentie (AI), 
gepaard gaat, met inbegrip van de risico’s 
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in verband met het recht op bescherming 
van de persoonsgegevens en de 
persoonlijke levenssfeer, de verspreiding 
van desinformatie, bio-ethische 
vraagstukken met betrekking tot het 
gebruik van kunstmatige intelligentie in 
de gezondheidszorg en potentiële 
discriminatie en vooroordelen wanneer 
AI-systemen worden gebruikt voor 
profilering; wijst erop dat benadering tot 
AI “mensgericht” moet zijn, waarbij 
ervoor moet worden gezorgd dat de 
menselijke waarden centraal staan in de 
manier waarop AI-systemen worden 
ontwikkeld, uitgerold, gebruikt en 
bewaakt, door te waarborgen dat de in de 
Verdragen en in het Handvest 
vastgestelde grondrechten worden 
geëerbiedigd; verzoekt de Commissie om 
wetgevingsvoorstellen te doen voor een 
gecoördineerde Europese aanpak van de 
menselijke en ethische gevolgen van AI, 
op basis van de ethische richtsnoeren voor 
betrouwbare AI die zijn opgesteld door de 
deskundigengroep op hoog niveau inzake 
kunstmatige intelligentie van de 
Commissie;

Or. en

Amendement 503
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. hamert erop dat regelmatige, 
omvattende monitoring en analyses van 
cruciaal belang zijn om inzicht te krijgen 
in de uitdagingen waarmee het 
maatschappelijk middenveld in heel 
Europa wordt geconfronteerd; verzoekt de 
Europese Commissie om in haar jaarlijks 
verslag over de rechtsstaat relevante 
indicatoren op te nemen met betrekking 
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tot de ruimte voor het maatschappelijk 
middenveld, de vrijheid van 
meningsuiting en de vrijheid van 
vereniging, om een actieplan voor te 
stellen om het maatschappelijk 
middenveld te bevorderen en te 
beschermen, onder meer door 
richtsnoeren goed te keuren voor de 
toepassing van de vrijheid van 
meningsuiting, de vrijheid van vereniging 
en de vrijheid van vreedzame vergadering 
en de bescherming van 
mensenrechtenverdedigers die risico 
lopen, en om een noodfonds op te richten 
om hen te beschermen;

Or. en

Amendement 504
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. verzoekt de Commissie, de Raad en 
het Europees Parlement om de door het 
FRA opgestelde gegevens systematisch te 
gebruiken bij de beleidsvorming, in het 
bijzonder op het gebied van de rechtsstaat, 
migratie en asiel en de integratie van 
Roma; verzoekt de Commissie ook om de 
door het FRA opgestelde gegevens 
systematisch te gebruiken wanneer zij 
aanbevelingen doet in de context van het 
Europees Semester;

Or. en

Amendement 505
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. hamert erop dat regelmatige, 
omvattende monitoring en analyses van 
cruciaal belang zijn om inzicht te krijgen 
in de uitdagingen waarmee het 
maatschappelijk middenveld in heel 
Europa wordt geconfronteerd; verzoekt 
om een herziening van het mandaat van 
het Bureau voor de grondrechten van de 
EU om het Bureau in staat te stellen 
klachten te ontvangen en 
landenspecifieke beoordelingen uit te 
voeren;

Or. en

Amendement 506
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. verzoekt zowel de Europese 
Commissie als de lidstaten om de effecten 
van nieuwe wetgeving op het 
maatschappelijk middenveld systematisch 
te beoordelen; verzoekt om een herziening 
van het mandaat van het Bureau voor de 
grondrechten van de EU om het in staat te 
stellen klachten te ontvangen en 
landspecifieke beoordelingen uit te voeren 
wanneer er negatieve trends worden 
vastgesteld; verzoekt om op EU-niveau 
een status in het leven te roepen voor non-
profitorganisaties om 
grensoverschrijdende schenkingen te 
vergemakkelijken en een alternatief te 
bieden in landen waar het 
maatschappelijk middenveld wordt 
bedreigd;



PE648.415v03-00 106/164 AM\1201210NL.docx

NL

Or. en

Amendement 507
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. veroordeelt de opkomst van 
extremistische politieke bewegingen; roept 
op tot het vergroten van het bewustzijn 
over de gevaren van totalitaire politieke 
ideologieën; spreekt zijn bezorgdheid uit 
dat symbolen van het Sovjetregime nog 
steeds worden gebruikt in de publieke 
ruimte en herinnert eraan dat een aantal 
Europese landen het gebruik van zowel 
nazistische als communistische symbolen 
hebben verboden;

Or. en

Amendement 508
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. dringt er bij de Commissie 
op aan om juridische stappen te 
ondernemen wanneer wetten worden 
goedgekeurd in de lidstaten die de ruimte 
voor het maatschappelijk middenveld 
inperken, hetgeen een schending vormt 
van het Handvest, onder meer door 
inbreukprocedures in te leiden;

Or. en
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Amendement 509
Diana Riba i Giner, Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. verzoekt alle lidstaten om 
ervoor te zorgen dat 
terrorismebestrijdingswetten, met inbegrip 
van de wetten ter uitvoering van Richtlijn 
2017/541 inzake terrorismebestrĳding1 bis, 
ten uitvoer worden gelegd op een manier 
die de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging of vergadering 
niet op willekeurige of onevenredige wijze 
aantasten, geen discriminatie inhoudt 
tegen specifieke etnische of religieuze 
gemeenschappen en het recht op vrijheid 
en het recht op een eerlijk proces 
beschermt;
__________________
1 bis Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake 
terrorismebestrĳding en ter vervanging 
van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de 
Raad en tot wijziging van Besluit 
2005/671/JBZ van de Raad

Or. en

Amendement 510
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. wijst op het belang van 
voldoende financiële middelen voor het 
ondersteunen van activiteiten van 
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organisaties van het maatschappelijk 
middenveld; verzoekt de Raad in dit 
verband om de begroting voor het 
programma Rechten en waarden 
aanzienlijk te verhogen, onder meer door 
eenvoudig toegankelijke directe 
financiering beschikbaar te maken voor 
de werking van organisaties van het 
maatschappelijk middenveld die de 
democratie en de mensenrechten 
verdedigen;

Or. en

Amendement 511
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 sexies. verzoekt de Europese 
Commissie om een uitvoerige reeks 
maatregelen aan te nemen, waaronder 
wetgeving en rechtsbijstand voor 
slachtoffers, om strategische rechtszaken 
tegen burgerparticipatie (SLAPP’s) te 
voorkomen en zo de fundamentele 
vrijheden te beschermen, niet alleen van 
actoren in de media, maar ook van 
academici, vakbondslieden, activisten, 
maatschappelijke organisaties en 
individuele burgers, onder wie 
mensenrechtenverdedigers, die getroffen 
worden door dergelijke rechtszaken;

Or. en

Amendement 512
Diana Riba i Giner, Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 sexies. veroordeelt het gebruik van 
wetgeving die de burgers moet 
beschermen om wettige kritiek te 
onderdrukken, zoals het misbruik van 
strafbare feiten inzake het “verheerlijken 
van terrorisme” tegen legitieme 
dissidenten, haatzaaiende uitlatingen 
tegen kunstenaars die kritiek uiten op 
politiemisbruik en wetten inzake 
godslastering in sommige lidstaten;

Or. en

Amendement 513
Diana Riba i Giner, Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 septies. is diep bezorgd over de 
brede werkingssfeer van binnenlandse 
rechtskaders om bewakingsmaatregelen te 
nemen en toegang te verkrijgen tot 
elektronische informatie, zonder passend 
rechterlijk toezicht en passende 
waarborgen om te verzekeren dat het 
recht op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en het recht op een eerlijk 
proces in acht worden genomen, wanneer 
dergelijke informatie tot strafrechtelijke 
onderzoeken kan leiden, waarbij dus niet 
wordt gewaarborgd dat 
overheidsinstanties binnen het 
rechtsstatelijk kader opereren;

Or. en

Amendement 514
Diana Riba i Giner, Patrick Breyer
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 octies. veroordeelt de uitrol van 
technologie voor gezichts- en andere 
biometrische herkenning op afstand door 
lidstaten die daarmee mogelijk inbreuk 
plegen op artikel 9, lid 1 en artikel 9, lid 2, 
onder g), van de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG), aangezien 
dit niet voldoet aan de vereiste dat dit 
“noodzakelijk vanwege zwaarwegend 
algemeen belang” moet zijn, en op 
artikel 4, lid 1, artikel 8, lid 1, en 
artikel 10 van de richtlijn betreffende 
gegevensbescherming in de 
rechtshandhaving, aangezien dergelijke 
systemen een ernstige bedreiging vormen 
voor de vrijheid van vergadering en 
vereniging;

Or. en

Amendement 515
Diana Riba i Giner, Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 nonies. verzoekt de Europese 
Commissie om inbreukprocedures in te 
leiden tegen lidstaten waarvan de wetten 
ter uitvoering van de ongeldig verklaarde 
richtlijn gegevensbewaring niet zijn 
ingetrokken overeenkomstig de arresten 
van het HvJ-EU in de gevoegde zaken C-
203/15 en C-698/15 (Tele2 Sverige), en de 
gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12 
(Digital Rights Ireland);
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Or. en

Amendement 516
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 decies. herinnert eraan dat het 
recht op zelfbeschikking een universeel 
recht is en erkend is als het recht van alle 
volkeren om in alle vrijheid hun politieke 
status te bepalen en vrijelijk hun 
economische, sociale en culturele 
ontwikkeling na te streven, zoals bepaald 
in artikel 1 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten en van het Internationaal 
Verdrag inzake economische, sociale en 
culturele rechten; verzoekt de EU-
instellingen en de lidstaten om het recht 
van volkeren op zelfbeschikking en de 
culturen, identiteiten, talen en alle 
democratische en vreedzame politieke 
ambities van Europese volkeren te 
eerbiedigen en te verdedigen; benadrukt 
dat in artikel 1 VEU is bepaald dat de EU 
ernaar streeft een steeds hechter verbond 
tussen de volkeren van Europa tot stand te 
brengen, waarin de besluiten in zo groot 
mogelijke openheid en zo dicht mogelijk 
bij de burger worden genomen;

Or. en

Amendement 517
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verwerpt de terroristische 
aanslagen en gewelddadige radicalisering 
die wordt beoefend en verspreid door 
terroristische groepen; verzoekt om een 
nauwere samenwerking met Europol en 
een uitwisseling van beste praktijken 
tussen de lidstaten om de veiligheid van de 
Europese burgers te vergroten;

Or. en

Amendement 518
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. veroordeelt met klem het gebruik 
van media-outlets door geradicaliseerde 
groepen om hun gewelddadige 
extremistische ideologieën te verspreiden;

Or. en

Amendement 519
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Kopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

Grondrechten van migranten, 
asielzoekers en vluchtelingen

Schrappen

Or. fr
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Amendement 520
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. veroordeelt het feit dat 
sommige lidstaten wetten, beleid en 
praktijken hebben vastgesteld die de 
effectieve bescherming van de 
mensenrechten van vluchtelingen, 
asielzoekers en migranten op land en op 
zee ondermijnen; verzoekt de Europese 
Commissie en de lidstaten om de 
mensenrechten van migranten, 
asielzoekers en vluchtelingen en het 
beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid centraal te stellen in 
hun migratie- en asielbeleid;

Or. en

Amendement 521
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbeveling van de commissaris voor 
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”27;

Schrappen

__________________
27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-
protected-bridging-the-protection-gap-for-
refugees-/168094eb87
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Or. es

Amendement 522
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbeveling van de commissaris voor 
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”27;

Schrappen

__________________
27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-
protected-bridging-the-protection-gap-for-
refugees-/168094eb87

Or. fr

Amendement 523
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de aanbeveling van de 
commissaris voor 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”27 toe te 
passen;

Schrappen

__________________
27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-
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protected-bridging-the-protection-gap-for-
refugees-/168094eb87

Or. en

Amendement 524
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbeveling van de commissaris voor 
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”27;

12. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbeveling van de commissaris voor 
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”27; herinnert eraan dat het 
recht op asiel uitdrukkelijk wordt 
beschermd krachtens artikel 18 van het 
Handvest; veroordeelt de lidstaten die 
weigeren asielzoekers op hun grondgebied 
te ontvangen en zich zodoende duidelijk 
schuldig maken aan een schending van de 
in de Verdragen verankerde verplichting 
tot solidariteit;

__________________ __________________
27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-
protected-bridging-the-protection-gap-for-
refugees-/168094eb87

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-
protected-bridging-the-protection-gap-for-
refugees-/168094eb87

Or. it

Amendement 525
Evin Incir, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Katarina Barley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. veroordeelt het misbruik en de 
schendingen van de mensenrechten waar 
sommige migranten en vluchtelingen het 
slachtoffer van zijn, met betrekking tot 
met name de toegang tot het grondgebied, 
opvangvoorzieningen, asielprocedures, 
detentiecentra voor migranten en de 
bescherming van kwetsbare personen, en 
herinnert aan de verplichtingen van de 
lidstaten uit hoofde van de internationale 
verdragen en Europese wetgeving;

Or. en

Amendement 526
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Raad en de Commissie 
om onmiddellijk opnieuw 
onderhandelingen met het Europees 
Parlement te openen om te komen tot een 
hervorming van het Europees asielbeleid, 
dat de eerbiediging van de fundamentele 
rechten van personen, met name 
minderjarigen, waarborgt;

Or. fr

Amendement 527
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het leven, de gezondheid en 
het eigendom van de burgers van de 
landen van de Europese Unie die lijden 
onder de ongecontroleerde instroom van 
vluchtelingen te beschermen, met name 
van de burgers die op de mediterrane 
eilanden wonen;

Or. pl

Amendement 528
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie om 
dringend een oplossing voor te stellen om 
de flagrante mensenrechtenschendingen 
in opvangcentra voor vluchtelingen en 
migranten op Europese bodem te 
remediëren;

Or. en

Amendement 529
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten hun 
verplichtingen op het gebied van de 
mensenrechten na te komen en de 
uitspraken van het Europees Hof voor de 
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Rechten van de Mens volledig ten uitvoer 
te leggen;

Or. en

Amendement 530
Fabienne Keller, Maite Pagazaurtundúa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de Commissie en de Raad 
over te gaan tot de sluiting van de centra 
voor registratie van asielzoekers op het 
Europees grondgebied, waar duizenden 
kwetsbare personen geen toegang hebben 
tot basisdiensten (gezondheid, onderwijs 
enz.) en zijn blootgesteld aan inhumane 
levensomstandigheden binnen de EU; 
verzoekt tegelijkertijd om de opening van 
nieuwe centra voor het waarborgen van 
een waardige ontvangst aan de 
buitengrenzen, met de steun van de EU;

Or. fr

Amendement 531
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. dringt er bij de Commissie en de 
Raad op aan om de procedure te starten 
om de registratiecentra voor asielzoekers 
op Europees grondgebied te sluiten, waar 
duizenden kwetsbare mensen, onder wie 
honderden kinderen, geen toegang 
hebben tot basisvoorzieningen 
(gezondheid, onderwijs, enz.) en worden 
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blootgesteld aan ontoelaatbare 
mensonwaardige omstandigheden binnen 
de EU;

Or. en

Amendement 532
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. is van mening dat elke 
persoon die aankomt in een centrum voor 
registratie van asielzoekers aan de 
buitengrenzen van de EU, toegang moet 
hebben tot een advocaat vóór elk 
onderhoud met een nationale of Europese 
instantie, om deze persoon te informeren 
over de bestaande procedures (bijv. 
asielprocedure) en over zijn rechten;

Or. fr

Amendement 533
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. wijst erop dat één op de 
drie asielzoekers een kind is en dat deze 
groep bijzonder kwetsbaar is; verzoekt de 
Unie en de lidstaten om meer te doen om 
te voorkomen dat niet-begeleide 
minderjarigen vermist raken en het 
slachtoffer worden van mensenhandel en 
seksuele uitbuiting;

Or. en
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Amendement 534
Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ernstig bezorgd over het grote 
aantal meldingen van gewelddadige 
“refoulement” door wethandhavers in 
meerdere lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten deze kwestie te 
onderzoeken en doeltreffende 
maatregelen te nemen om een eind aan dit 
beleid en deze praktijken te maken, 
waaronder het bevriezen van de 
financiering voor grensbewaking en het 
waarborgen van onafhankelijk toezicht op 
grenscontroleactiviteiten door nationale 
ombudsmannen en ngo’s;

Schrappen

Or. es

Amendement 535
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ernstig bezorgd over het grote 
aantal meldingen van gewelddadige 
“refoulement” door wethandhavers in 
meerdere lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten deze kwestie te 
onderzoeken en doeltreffende 
maatregelen te nemen om een eind aan dit 
beleid en deze praktijken te maken, 
waaronder het bevriezen van de 
financiering voor grensbewaking en het 
waarborgen van onafhankelijk toezicht op 
grenscontrole-activiteiten door nationale 
ombudsmannen en ngo’s;

Schrappen
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Or. fr

Amendement 536
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Javier Moreno Sánchez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ernstig bezorgd over het grote 
aantal meldingen van gewelddadige 
“refoulement” door wethandhavers in 
meerdere lidstaten; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten deze kwestie te 
onderzoeken en doeltreffende maatregelen 
te nemen om een eind aan dit beleid en 
deze praktijken te maken, waaronder het 
bevriezen van de financiering voor 
grensbewaking en het waarborgen van 
onafhankelijk toezicht op 
grenscontroleactiviteiten door nationale 
ombudsmannen en ngo’s;

13. is ernstig bezorgd over het grote 
aantal meldingen van gewelddadige 
“refoulement” door wethandhavers in 
meerdere lidstaten; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten deze kwestie te 
onderzoeken en doeltreffende maatregelen 
te nemen om een eind aan dit beleid en 
deze praktijken te maken, waaronder het 
bevriezen van de financiering voor 
grensbewaking en het waarborgen van 
onafhankelijk toezicht op 
grenscontroleactiviteiten door nationale 
ombudsmannen en ngo’s; roept op de 
grens- en consulaatprocedures te 
verbeteren, zodat potentiële asielzoekers 
een verzoek om internationale 
bescherming kunnen indienen;

Or. es

Amendement 537
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ernstig bezorgd over het grote 
aantal meldingen van gewelddadige 
“refoulement” door wethandhavers in 
meerdere lidstaten; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten deze kwestie te 
onderzoeken en doeltreffende maatregelen 
te nemen om een eind aan dit beleid en 

13. is bezorgd over het grote aantal 
meldingen van gewelddadige 
“refoulement” door wethandhavers in 
meerdere lidstaten; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten deze kwestie te 
onderzoeken en doeltreffende maatregelen 
te nemen om een eind aan dit beleid en 
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deze praktijken te maken, waaronder het 
bevriezen van de financiering voor 
grensbewaking en het waarborgen van 
onafhankelijk toezicht op grenscontrole-
activiteiten door nationale 
ombudsmannen en ngo’s;

deze praktijken te maken;

Or. fr

Amendement 538
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ernstig bezorgd over het grote 
aantal meldingen van gewelddadige 
“refoulement” door wethandhavers in 
meerdere lidstaten; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten deze kwestie te 
onderzoeken en doeltreffende maatregelen 
te nemen om een eind aan dit beleid en 
deze praktijken te maken, waaronder het 
bevriezen van de financiering voor 
grensbewaking en het waarborgen van 
onafhankelijk toezicht op 
grenscontroleactiviteiten door nationale 
ombudsmannen en ngo’s;

13. neemt nota van de uitspraak van 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens waarin de “refoulement” door 
wethandhavers in meerdere lidstaten is 
bevestigd; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten maatregelen te nemen om de 
bescherming van de 
ordehandhavingsdiensten te waarborgen 
en een eind aan het “lokeffect” te maken;

Or. es

Amendement 539
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna Júlia Donáth, 
Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ernstig bezorgd over het grote 
aantal meldingen van gewelddadige 
“refoulement” door wethandhavers in 

13. is bezorgd over het grote aantal 
meldingen van gewelddadige 
“refoulement” door wethandhavers in 
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meerdere lidstaten; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten deze kwestie te 
onderzoeken en doeltreffende maatregelen 
te nemen om een eind aan dit beleid en 
deze praktijken te maken, waaronder het 
bevriezen van de financiering voor 
grensbewaking en het waarborgen van 
onafhankelijk toezicht op grenscontrole-
activiteiten door nationale ombudsmannen 
en ngo’s;

meerdere lidstaten; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten deze kwestie te 
onderzoeken en doeltreffende maatregelen 
te nemen om een eind aan dit beleid en 
deze praktijken te maken, waaronder het 
bevriezen van de financiering voor 
grensbewaking en het waarborgen van 
onafhankelijk toezicht op grenscontrole-
activiteiten door nationale ombudsmannen 
en ngo’s; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om een breed kader te 
verschaffen om ordelijke migratie 
mogelijk te maken en te voorkomen dat 
migranten zich gedwongen zien illegale 
migratiekanalen te gebruiken;

Or. en

Amendement 540
Evin Incir, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ernstig bezorgd over het grote 
aantal meldingen van gewelddadige 
“refoulement” door wethandhavers in 
meerdere lidstaten; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten deze kwestie te 
onderzoeken en doeltreffende maatregelen 
te nemen om een eind aan dit beleid en 
deze praktijken te maken, waaronder het 
bevriezen van de financiering voor 
grensbewaking en het waarborgen van 
onafhankelijk toezicht op grenscontrole-
activiteiten door nationale ombudsmannen 
en ngo’s;

13. is ernstig bezorgd over het grote 
aantal meldingen van gewelddadige 
“refoulement” door wethandhavers in 
meerdere lidstaten; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten deze kwestie te 
onderzoeken en doeltreffende maatregelen 
te nemen om een eind aan dit beleid en 
deze praktijken te maken, waaronder het 
bevriezen van de financiering voor 
grensbewaking en het waarborgen van 
onafhankelijk toezicht op grenscontrole-
activiteiten door nationale ombudsmannen 
en ngo’s; wijst op het belang van een 
volledig operationeel 
mensenrechtenbureau binnen Frontex;

Or. en
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Amendement 541
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ernstig bezorgd over het grote 
aantal meldingen van gewelddadige 
“refoulement” door wethandhavers in 
meerdere lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten deze kwestie te 
onderzoeken en doeltreffende maatregelen 
te nemen om een eind aan dit beleid en 
deze praktijken te maken, waaronder het 
bevriezen van de financiering voor 
grensbewaking en het waarborgen van 
onafhankelijk toezicht op grenscontrole-
activiteiten door nationale 
ombudsmannen en ngo’s;

13. neemt nota van de meldingen van 
vermeende schendingen van de 
grondrechten van migranten en 
vluchtelingen aan de buitengrenzen van 
de EU; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten die aantijgingen te onderzoeken; 
verzoekt de lidstaten en de EU-
instellingen zich bij het uitvoeren van 
grensbewakingsacties en asielprocedures 
te houden aan het internationale en het 
EU-recht, alsook aan het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie;

Or. en

Amendement 542
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat migrantenvrouwen 
en -kinderen zonder papieren in staat 
moeten zijn hun grondrechten ten volle 
uit te oefenen, ongeacht hun juridische of 
administratieve status; uit zijn ernstige 
bezorgdheid over de situatie van 
migranten en asielzoekers die de EU zijn 
binnengesmokkeld; verzoekt om opening 
van legale en veilige migratie- en 
asielroutes zodat seksueel en op gender 
gebaseerd geweld voorkomen kan 
worden; onderstreept voorts in dit verband 
dat alle juridische en administratieve 
procedures snel doorlopen moeten 
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worden; herinnert eraan dat vrouwen en 
kinderen gedwongen kunnen worden tot 
seks in ruil voor bescherming en basale 
ondersteuning om te kunnen overleven; 
onderstreept in dit verband dat 
verbetering van de hulp- en 
registratiesystemen van het grootst 
mogelijke belang is, alsmede de noodzaak 
om scheiding van gezinnen aan te pakken, 
alsook het ontbreken van veilige en legale 
manieren om de EU binnen te komen; 
benadrukt de noodzaak van procedures 
voor gezinshereniging in het kader 
waarvan de individuele rechten van 
vrouwen en meisjes die zich in de EU met 
hun familieleden herenigen gewaarborgd 
worden, zodat zij voor gezondheidszorg, 
onderwijs en werk niet afhankelijk hoeven 
te zijn van een familielid;

Or. en

Amendement 543
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept in overeenstemming 
met de conclusies van de Raad van 
28 juni 2018 dat elke stimulans om 
gevaarlijke reizen te ondernemen moet 
worden weggenomen, teneinde het 
bedrijfsmodel van mensensmokkelaars te 
breken en aldus tragisch verlies van 
mensenlevens te voorkomen; wijst erop 
dat dit een nieuwe aanpak vergt op basis 
van gedeelde of complementaire acties 
van de lidstaten onderling, voor het 
ontschepen van personen die bij 
opsporing- en reddingsoperaties worden 
gered; roept de Commissie in dit verband 
op met spoed het concept van regionale 
ontschepingsplatforms te verkennen, in 
nauwe samenwerking met de betrokken 
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derde landen, het Bureau van de Hoge 
Commissaris van de Verenigde Naties 
voor vluchtelingen (UNHCR) en de 
Internationale Organisatie voor Migratie 
(IOM); is van mening dat deze platforms 
individuele gevallen moeten kunnen 
onderscheiden, met volledige 
inachtneming van het internationaal 
recht en zonder dat hierdoor een 
aanzuigende werking ontstaat;

Or. es

Amendement 544
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat het redden van 
levens een wettelijke verplichting is uit 
hoofde van het internationaal recht en het 
EU-recht; veroordeelt met klem de 
strafrechtelijke procedures die in 
sommige lidstaten zijn ingeleid tegen 
organisaties en individuen van het 
maatschappelijk middenveld wegens het 
bieden van humanitaire hulp aan 
migranten; verzoekt de lidstaten om 
ervoor te zorgen dat individuen en 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld die migranten om 
humanitaire redenen helpen niet worden 
vervolgd;

Or. en

Amendement 545
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. spoort de EU en de lidstaten ertoe 
aan om voldoende middelen vrij te maken 
om het ondernemingsmodel te 
ondermijnen van netwerken voor 
mensenhandel en smokkelaars, die de 
meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen 
en kinderen, in levensbedreigende 
situaties plaatsen, en om te voorkomen dat 
velen het risico van een gevaarlijke en 
ongecontroleerde migratieroute nemen 
wanneer zij geen toegang kunnen krijgen 
tot een officiële asielprocedure;

Or. en

Amendement 546
Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst op het belang van een strikt 
beheer van de buitengrenzen in de EU; 
benadrukt de noodzaak om humanitaire 
kwesties die van invloed zijn op de 
grenscontrole aan te pakken; onderstreept 
dat het Europese en nationale 
migratiebeleid volledig in 
overeenstemming moet zijn met het 
Verdrag van de Verenigde Naties 
betreffende de status van vluchtelingen 
van 1951 en het aanvullend protocol 
daarbij;

Or. es

Amendement 547
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Karen Melchior, Laurence Farreng, Fabienne Keller, 



PE648.415v03-00 128/164 AM\1201210NL.docx

NL

Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. herhaalt dat detentie van kinderen 
in het kader van migratie nooit in het 
belang van het kind is volgens de 
Verklaring van New York voor 
vluchtelingen en migranten, dat kinderen 
niet in hechtenis mogen worden genomen 
in de context van migratie, en verzoekt de 
lidstaten daarom om door de 
gemeenschap gedragen alternatieven voor 
detentie te ontwikkelen en de prioriteit te 
geven aan integratie, onderwijs en 
psychologische ondersteuning;

Or. en

Amendement 548
Evin Incir, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Katarina Barley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. uit zijn ernstige bezorgdheid over 
de intimidatie en arrestaties van 
humanitaire hulpverleners en vrijwilligers 
die migranten in een illegale situatie 
ondersteunen; merkt op dat de trend zich 
in 2018 en 2019 doorzette, en zowel 
gericht was tot reddingsschepen van het 
maatschappelijk middenveld in de 
Middellandse Zee als tot vrijwilligers en 
niet-gouvernementele organisaties die 
actief zijn in de EU;

Or. en



AM\1201210NL.docx 129/164 PE648.415v03-00

NL

Amendement 549
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. veroordeelt met klem de aanvallen 
op en intimidatie van 
mensenrechtenactivisten en humanitaire 
hulpverleners en de inspanningen of 
pogingen om humanitaire hulp strafbaar 
te maken; herhaalt dat veilige en legale 
routes de beste manier zijn om te 
voorkomen dat levens verloren gaan; 
dringt er bij de lidstaten op aan om de 
hervestigingsmaatregelen te intensiveren 
en humanitaire corridors naar de EU in te 
richten;

Or. en

Amendement 550
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. herinnert eraan dat lidstaten 
moeten proberen om gezinnen zoveel 
mogelijk samen te houden; verzoekt de 
lidstaten om de toepassing van Richtlijn 
2003/86/EG inzake het recht op 
gezinshereniging te volgen;

Or. en

Amendement 551
Sylwia Spurek
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie om de 
invoering van de status van 
klimaatvluchteling, met inbegrip van een 
internationale definitie van klimaatasiel, 
te onderschrijven;

Or. en

Amendement 552
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna Júlia Donáth, 
Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Kopje 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Kunstmatige intelligentie en 
gegevensbescherming

Or. en

Amendement 553
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. benadrukt dat de EU en de 
lidstaten voldoende middelen moeten 
vrijmaken voor de inrichting en 
instandhouding van veilige en legale 
routes voor asielzoekers om 
mensensmokkelaars en netwerken voor 
mensenhandel doeltreffend aan te 
pakken; onderstreept dat het redden van 
levens niet alleen een daad van solidariteit 
is met mensen die gevaar lopen, maar ook 
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een wettelijke verplichting is uit hoofde 
van het internationale en het EU-recht; 
spoort de rechtshandhavingsinstanties 
van de EU ertoe aan om meer 
inspanningen te leveren om deze 
netwerken aan te pakken en nauwer met 
elkaar samen te werken, waarbij 
bijzondere aandacht moet uitgaan naar 
misdrijven tegen kinderen;

Or. en

Amendement 554
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de EU-instellingen en de 
lidstaten om de digitale kloof aan te 
pakken die is veroorzaakt door de 
verandering in het sociale paradigma die 
kunstmatige intelligentie met zich heeft 
gebracht en om de toegang tot 
overheidsdiensten te waarborgen voor alle 
burgers, met name burgers met een 
handicap, digitale achterstand of grotere 
kwetsbaarheid; benadrukt dat ouderen 
een van de groepen zijn die het zwaarst 
getroffen worden door de digitale kloof;

Or. en

Amendement 555
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. is bijzonder bezorgd over de 
aanname in sommige lidstaten van 
nationale wetgeving die een flagrante 
schending vormt van de grondrechten en 
humanitaire hulp aan mensen in nood 
strafbaar stelt; veroordeelt met klem de 
strafprocedures die in sommige lidstaten 
zijn ingesteld tegen organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en 
individuele burgers voor het bieden van 
hulp aan mensen in nood en roept ertoe 
op deze organisaties en burgers 
onverwijld volledig vrij te spreken;

Or. en

Amendement 556
Samira Rafaela
namens de Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. verzoekt de EU de nodige middelen 
te mobiliseren ter bestrijding van 
mensensmokkel en seksuele uitbuiting; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
maatregelen te nemen om te voorkomen 
dat nieuwe technologieën worden 
gebruikt als middel om vrouwen en 
meisjes te rekruteren voor mensenhandel, 
met name voor doeleinden van seksuele 
uitbuiting en arbeidsuitbuiting, en om dit 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 557
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
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Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Karen Melchior, Laurence Farreng, Fabienne Keller, 
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. wijst erop dat de lidstaten 
specifieke maatregelen moeten treffen om 
alle migrantenkinderen snel na hun 
aankomst toegang te bieden tot onderwijs, 
taalonderwijs, gezondheidszorg, goede 
leefomstandigheden en, wanneer zij niet-
begeleid of van hun familie gescheiden 
zijn, een voogd;

Or. en

Amendement 558
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. verzoekt om de samenwerking met 
de zogeheten Libische kustwacht op te 
schorten, ook door Europese nautische en 
maritieme hulpbronnen, die ertoe heeft 
geleid dat duizenden mensen zijn 
teruggestuurd naar een onveilig land, 
hetgeen een schending van het recht op 
non-refoulement vormt;

Or. en

Amendement 559
Evin Incir, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. uit zijn ernstige bezorgdheid over 
de humanitaire situatie in de hotspots;

Or. en

Amendement 560
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. benadrukt dat migranten 
zonder papieren in staat moeten zijn hun 
grondrechten ten volle uit te oefenen, 
ongeacht hun juridische of 
administratieve status; uit zijn ernstige 
bezorgdheid over de situatie van 
migranten en asielzoekers die de EU 
worden binnengesmokkeld en wijst op de 
noodzaak van wettelijke en veilige 
migratie- en asielroutes; herinnert eraan 
dat vrouwen en kinderen gedwongen 
kunnen worden tot seks in ruil voor 
bescherming en basale ondersteuning om 
te kunnen overleven, en dat dit vaak het 
gevolg is van lacunes in de bijstand, 
tekortkomingen van registratiesystemen 
en een gebrek aan naleving van het 
beginsel van het belang van het kind, 
scheiding van de familie of het gebrek aan 
veilige en wettelijke manieren om de EU 
binnen te komen;

Or. en

Amendement 561
Maria Walsh
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. veroordeelt gevallen waarin 
burgers worden aangezet tot angst en haat 
jegens migranten en asielzoekers voor 
politiek gewin; verzoekt de lidstaten om 
positieve campagnes te ontwikkelen en toe 
te passen om de noodzaak van een 
duurzaam integratiebeleid te promoten; 
dringt er bij de lidstaten op aan concrete 
stappen te ondernemen om vóór integratie 
opvangomstandigheden te garanderen die 
tegemoet komen aan de grondrechten op 
een waardige levensstandaard en 
lichamelijke en geestelijke gezondheid, 
waarbij bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan kwetsbare groepen;

Or. en

Amendement 562
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-
Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. uit zijn bezorgdheid over het risico 
van complexe algoritmen die tot 
vooroordelen kunnen leiden, aangezien 
algoritmen hun vooroordelen 
consequenter toepassen dan mensen; wijst 
erop dat bevooroordeelde gegevens tot 
bevooroordeelde outputs kan leiden en tot 
discriminatie op basis van sociale, 
economische, etnische, raciale of seksuele 
status of status in verband met handicap 
of andere factoren;

Or. en
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Amendement 563
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quinquies. herinnert eraan dat het 
gebruik van het woord “illegaal” met 
betrekking tot migranten het beeld van 
migranten bij de ruimere bevolking 
nadelig beïnvloedt en beleid legitimeert 
dat niet strookt met de waarborgen inzake 
de mensenrechten en bijdraagt tot 
vreemdelingenhaat en discriminatie, en 
tot negatieve openbare reacties, 
bedreigingen en geweld tegen ngo’s1 bis;
__________________
1 bis https://rm.coe.int/expert-council-conf-
exp-2019-1-criminal-law-ngo-restrictions-
migration/1680996969

Or. en

Amendement 564
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna Júlia Donáth, 
Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. benadrukt dat in het licht 
van de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën verdere waarborgen inzake 
privacy en gegevensbescherming nodig 
zijn; merkt op dat niet alleen rekening 
moet worden gehouden met de ethische 
implicaties van opkomende technologieën 
zoals kunstmatige intelligentie (KI) en big 
data, maar ook met de grondrechten;

Or. en
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Amendement 565
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 sexies. dringt er bij de Commissie 
en de lidstaten op aan om de huidige 
zorgwekkende situatie in de hotspots aan 
te pakken en daarbij bijzondere aandacht 
te schenken aan vrouwen en kinderen; 
verzoekt de EU en de lidstaten om meer 
maatregelen te nemen om een einde te 
maken aan de detentie van kinderen, in 
het bijzonder in de context van migratie 
binnen de EU, en om door de 
gemeenschap gedragen alternatieven voor 
detentie uit te werken en de prioriteit te 
geven aan integratie, onderwijs en 
psychologische ondersteuning; benadrukt 
dat een niet-begeleid kind bovenal een 
kind is dat mogelijk gevaar loopt, en dat 
de Europese Unie en de lidstaten niet het 
migratiebeleid maar de bescherming van 
het kind als uitgangspunt moeten nemen 
wanneer zij met deze kinderen te maken 
hebben, waarmee zij het kernbeginsel 
“het belang van het kind” eerbiedigen;

Or. en

Amendement 566
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 septies. roept de lidstaten van de 
EU op proactieve opsporings- en 
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reddingsoperaties te verbeteren door de 
levering van voldoende vaartuigen en 
uitrusting die specifiek zijn bestemd voor 
opsporings- en reddingsoperaties en -
personeel, langs de routes waar zij een 
doeltreffende bijdrage kunnen leveren 
aan het behoud van levens, hetzij in het 
kader van een door Frontex 
gecoördineerde operatie, hetzij in het 
kader van internationale of afzonderlijke 
nationale of regionale operaties, bij 
voorkeur civiele operaties; verzoekt de 
Commissie dergelijke initiatieven politiek 
en financieel te ondersteunen; verzoekt de 
lidstaten ten volle gebruik te maken van 
alle vaartuigen die in staat zijn bijstand te 
verlenen bij opsporings- en 
reddingsoperaties, met inbegrip van door 
ngo’s geëxploiteerde vaartuigen; is van 
mening dat ngo-vaartuigen en 
koopvaardijschepen geen vervanging 
mogen zijn voor de naleving door de 
lidstaten en de Unie van hun opsporings- 
en reddingsverplichtingen in het kader 
van een structurele en gecoördineerde 
aanpak op de langere termijn;

Or. en

Amendement 567
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 octies. dringt er bij de lidstaten en 
Frontex op aan hun inspanningen ter 
ondersteuning van opsporings- en 
reddingsoperaties in het Middellandse 
Zeegebied op te voeren en spreekt zijn 
voldoening uit over het grote aantal 
mensen dat in 2018 en 2019 door Frontex 
is gered; betreurt dat deze positieve 
bijdrage aan opsporings- en 
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reddingsactiviteiten niet voldoende was 
om het dodental in de Middellandse Zee 
aanzienlijk te verlagen;

Or. en

Amendement 568
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 nonies. dringt er nogmaals bij de 
Commissie op aan richtsnoeren voor de 
lidstaten vast te stellen waarin wordt 
uiteengezet welke vormen van bijstand 
niet strafbaar mogen worden gesteld, met 
het oog op meer samenhang in de 
strafrechtelijke voorschriften inzake 
hulpverlening in de verschillende 
lidstaten en een beperking van 
ongerechtvaardigde strafbaarstelling;

Or. en

Amendement 569
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 decies. verzoekt de Commissie om 
onmiddellijk te beginnen met de 
werkzaamheden voor een nieuwe, 
duurzamere, betrouwbaardere en 
permanente benadering van opsporing en 
redding, ter vervanging van bestaande ad-
hocoplossingen, om een specifiek 
operationeel actieplan te ontwikkelen voor 
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het beoordelen van en reageren op SAR-
behoeften en -capaciteit en te voorzien in 
materiële en financiële steun aan de 
lidstaten teneinde hun capaciteit voor het 
redden van levens op zee en de 
coördinatie van opsporings- en 
reddingsoperaties te vergroten;

Or. en

Amendement 570
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 undecies. verzoekt de Commissie een 
duurzaam en eerlijk 
herplaatsingsmechanisme tot stand te 
brengen voor personen die via de zee 
aankomen, als onderdeel van de 
hervorming van de asielregels die zij van 
plan is opnieuw op te starten;

Or. en

Amendement 571
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Kopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

Rechtsstaat en corruptiebestrijding Rechtsstaat en corruptiebestrijding en 
georganiseerde criminaliteit

Or. en
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Amendement 572
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept dat de rechtsstaat een 
hoeksteen is van de democratie, de 
scheiding van de machten in stand houdt, 
verantwoordingsplicht garandeert, 
bijdraagt aan het vertrouwen in 
overheidsinstellingen en de beginselen 
van legaliteit, rechtszekerheid, verbod op 
willekeur van de uitvoerende macht, 
rechterlijke onafhankelijkheid, 
onpartijdigheid en gelijkheid voor de wet 
waarborgt; benadrukt dat de rechtsstaat 
en in het bijzonder rechterlijke 
onafhankelijkheid van kritiek belang zijn 
opdat burgers hun grondrechten en 
fundamentele vrijheden kunnen genieten; 
wijst erop dat volgens artikel 47 van het 
Handvest het grondrecht op een 
doeltreffende voorziening in rechte de 
toegang tot een onafhankelijk gerecht 
vereist;

Or. en

Amendement 573
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. uit zijn diepe bezorgdheid over 
ernstige aanvallen tegen de rechtsstaat in 
sommige lidstaten; herinnert eraan dat de 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid en 
verantwoordingsplicht van het 
gerechtelijke apparaat en de 
onafhankelijkheid van advocaten en 
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openbare aanklagers van fundamenteel 
belang zijn voor de rechtsstaat en de 
bescherming van de grondrechten; dringt 
er bij de Commissie op aan dringend en 
grondig te controleren of de wetgeving 
van de lidstaten strookt met het EU-recht 
en om inbreukprocedures in te leiden in 
gevallen waarin die wetgeving het EU-
recht schendt;

Or. en

Amendement 574
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie om in het 
kader van haar aangekondigde 
herzieningscyclus met betrekking tot de 
rechtsstaat alle schendingen van 
artikel 2 VEU in het oog te houden, in het 
bijzonder die met betrekking tot de 
grondrechten; herhaalt dat er dringend 
een EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten nodig is, 
zoals voorgesteld door het Parlement, met 
inbegrip van een jaarlijkse, op feiten 
gebaseerde, niet-discriminerende 
herziening waarin wordt nagegaan of de 
lidstaten artikel 2 VEU naleven;

Or. en

Amendement 575
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 quinquies. betreurt het gebrek aan 
ambitieuze maatregelen van de 
Commissie en de Raad met betrekking tot 
de eerbiediging van de rechtsstaat in de 
Europese Unie; verzoekt de Commissie en 
de Raad om de beschikbare instrumenten 
ten volle te benutten om duidelijke risico’s 
op ernstige inbreuken op de rechtsstaat 
aan te pakken en om vorderingen te 
maken met de lopende procedure in het 
kader van artikel 7 en om onverwijld het 
EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten voor te 
stellen;

Or. en

Amendement 576
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Kopje 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Justitiële samenwerking en rechten van 
slachtoffers

Or. en

Amendement 577
Leopoldo López Gil, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Kopje 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Rechten van minderjarigen

Or. en
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Amendement 578
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. neemt kennis van de inspanningen 
van de Commissie en de Raad om alle 
lidstaten ertoe te brengen de rechtstaat, 
democratie en grondrechten volledig te 
eerbiedigen, maar ook van de beperkte 
impact van de procedures krachtens 
artikel 7, lid 1, VEU; is van mening dat de 
EU inbreukprocedures moet kunnen 
inleiden tegen lidstaten die de waarden 
van artikel 2 VEU niet langer eerbiedigen, 
en dat als alle andere middelen falen 
artikel 7 VEU moet worden toegepast; is 
van mening dat het onvermogen van de 
Unie om een einde te maken aan de 
ernstige en voortdurende inbreuken in 
sommige lidstaten op de in artikel 2 VEU 
genoemde waarden zowel het vertrouwen 
tussen de lidstaten, als de 
geloofwaardigheid van de Unie 
ondermijnt; benadrukt bovendien dat de 
aanhoudende straffeloosheid van deze 
overtredingen andere lidstaten heeft 
aangemoedigd hetzelfde pad op te gaan; 
verzoekt de Raad alle voorstellen van de 
Commissie en het Parlement in verband 
met inbreukprocedures en mogelijke 
sancties te onderzoeken en op te volgen;

Or. en

Amendement 579
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. herhaalt dat artikel 2 VEU 
voorschrijft dat zowel de rechtsstaat als de 
grondrechten tot de waarden behoren 
waarop de EU berust; onderstreept dat 
schendingen van deze waarden het 
wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten 
ondermijnen en grensoverschrijdende 
justitiële en politiële samenwerking 
onhoudbaar maken; wijst erop dat het 
gebrek aan doeltreffendheid van de 
maatregelen van de EU om deze waarden 
te beschermen het gehele EU-recht en de 
daarop gebaseerde rechten van de burgers 
in gevaar brengt, de geloofwaardigheid 
van de EU aantast en de wildgroei aan 
schendingen in de hand werkt; verzoekt 
de Commissie om alle inbreuken op de 
rechtsstaat en de grondrechten 
systematisch en tijdig te onderzoeken en te 
bestrijden met alle instrumenten waarover 
zij beschikt, onder meer door 
inbreukprocedures in te leiden en 
artikel 7 VEU in te schakelen;

Or. en

Amendement 580
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 sexies. verzoekt de Commissie om 
burgers en ingezetenen van de Unie 
informatie te verstrekken over de rechten 
van burgers op verhaal en 
proceduremogelijkheden in zaken met 
betrekking tot schendingen van de 
democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten door nationale en regionale 
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regeringen of EU-instellingen;

Or. en

Amendement 581
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. herinnert aan de noodzaak 
van een onpartijdige en systematische 
beoordeling van de situatie met betrekking 
tot de rechtsstaat, de democratie en de 
grondrechten in alle lidstaten; benadrukt 
dat een dergelijke beoordeling gebaseerd 
moet zijn op objectieve criteria; herinnert 
er op dit punt aan dat ook de Raad een 
belangrijke rol speelt bij de bescherming 
van de rechtsstaat en de andere in 
artikel 2 VEU genoemde waarden, en is 
ingenomen met de inspanningen van 
sommige lidstaten om binnen de Raad 
periodiek de situatie van de rechtsstaat in 
iedere lidstaat te evalueren; dringt er bij 
de Raad op aan snel vooruitgang te 
boeken op dit gebied; brengt voorts de 
resolutie van het Parlement van 
25 oktober 2016 in herinnering met 
aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende de instelling van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten; roept de 
Commissie opnieuw op om op grond van 
artikel 295 VWEU een voorstel in te 
dienen voor de sluiting van een Uniepact 
voor democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten (EU-Pact voor DRG) in de 
vorm van een interinstitutioneel akkoord 
waarin regelingen worden vastgelegd om 
de samenwerking tussen de instellingen 
van de Unie en de lidstaten in het kader 
van artikel 7 VEU te bevorderen; is van 
mening dat dit een eerlijk, evenwichtig en 
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preventief mechanisme kan vormen voor 
het aanpakken van alle mogelijke 
schendingen van de in artikel 2 VEU 
genoemde waarden, en een soortgelijke 
functie zou kunnen vervullen als het 
Europees semester voor het economisch 
beleid; wijst erop dat de rechtsstaat en de 
grondrechten nauw met elkaar verbonden 
zijn en benadrukt dat het noodzakelijk is 
om de gemeenschappelijke waarden van 
de EU en het Handvest onder de aandacht 
van alle Europeanen te brengen; 
benadrukt dat het belangrijk is dat het 
Europees Parlement ad-hocdelegaties 
naar de lidstaten stuurt wanneer er sprake 
is van duidelijk bewijs van ernstige 
schendingen van de democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten;

Or. en

Amendement 582
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. veroordeelt met klem de 
aanhoudende aanvallen van de 
regeringen op de rechterlijke 
onafhankelijkheid in Polen en Hongarije; 
verzoekt de Raad om onverwijld de meest 
recente ontwikkelingen met betrekking tot 
de rechtsstaat in Polen te bespreken in de 
context van de lopende procedure in het 
kader van artikel 7, lid 1, VWEU; verzoekt 
de Commissie om dringend 
inbreukprocedures in te leiden als reactie 
op de zogenoemde “muilkorfwet”, die op 
14 februari 2020 van kracht is geworden 
en dreigt met sancties voor Poolse 
rechters die het arrest van het HvJ-EU 
van 19 november 2019 inzake de 
waarborgen van rechterlijke 
onafhankelijkheid1 bis; verzoekt de 
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Commissie om eveneens 
inbreukprocedures in te leiden als reactie 
op de goedkeuring van de zogeheten 
“omnibuswet” (wet nr. CXXVII van 
2019), die het gewone rechtsstelsel in 
Hongarije de facto onderwerpt aan het 
reeds gepolitiseerde grondwettelijk hof 
door overheidsinstanties het recht te 
geven als buitengewoon rechtsmiddel 
beroep in te stellen in politiek gevoelige 
zaken;
__________________
1 bis Gevoegde zaken C-585/18, C-624/18 
en C-625/18, A.K. tegen Krajowa Rada 
Sądownictwa, en CP en DO tegen Sąd 
Najwyższy, arrest van 19 november 2019.

Or. en

Amendement 583
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Moritz 
Körner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 septies. wijst erop dat inbreuken op 
de grondrechten op doeltreffende wijze 
moeten worden voorkomen als instrument 
om de rechtsstaat in de EU echt te 
beschermen; benadrukt dat het belangrijk 
is dat het Europees Parlement ad-
hocdelegaties naar de lidstaten stuurt 
wanneer er sprake is van duidelijk bewijs 
van ernstige schendingen van de 
democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten;

Or. en
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Amendement 584
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quinquies. is van mening dat de laatste 
ontwikkelingen in verschillende lidstaten 
nogmaals de dringende noodzaak 
onderstrepen van een EU-mechanisme 
voor democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten zoals voorgesteld door het 
Parlement, in de vorm van een 
interinstitutioneel akkoord, bestaande uit 
een jaarlijkse onafhankelijke, 
systematische, op feiten gebaseerde en 
niet-discriminerende evaluatie waarin alle 
EU-lidstaten op voet van gelijkheid 
worden beoordeeld op de naleving van de 
in artikel 2 van het VEU vastgelegde 
waarden, met landspecifieke 
aanbevelingen die worden gevolgd door 
een interparlementair debat, en een 
permanente beleidscyclus binnen de EU-
instellingen; verzoekt de Commissie en de 
Raad in dit verband onverwijld in 
onderhandeling te treden met het 
Parlement over de modaliteiten van het 
interinstitutioneel akkoord 
overeenkomstig artikel 295 VWEU; 
herhaalt dat het mechanisme de lopende 
en toekomstige procedures in het kader 
van artikel 7 VEU moet aanvullen en 
versterken in plaats van vervangen;

Or. en

Amendement 585
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quinquies (nieuw)



PE648.415v03-00 150/164 AM\1201210NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

13 quinquies. onderstreept dat politieke 
inmenging of controle door het 
gerechtelijke apparaat, andere vormen 
van intimidatie of inmenging door 
regeringen of andere machtige spelers, 
corruptie van rechters, advocaten of 
openbare aanklagers en een gebrek aan 
onafhankelijkheid van individuele 
rechters binnen een justitiële hiërarchie, 
manipulatie van de toewijzing van zaken, 
controversiële gerechtelijke benoemingen 
en systemen voor het verkiezen van 
rechters en soortgelijke belemmeringen 
voor de onafhankelijkheid van individuele 
rechters er vaak toe hebben geleid dat het 
gerechtelijke apparaat als dusdanig niet 
in staat is of niet bereid is om zijn rol als 
onafhankelijke controle op het 
willekeurige gebruik van macht door de 
uitvoerende en wetgevende takken van de 
regering te vervullen, als onpartijdige 
scheidsrechter in geschillen en als hoeder 
van de eerlijke rechtsbedeling en de 
rechten inzake een eerlijke proces;

Or. en

Amendement 586
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 sexies. betreurt ten zeerste dat 
sommige regeringen en politici in 
sommige lidstaten in plaats van de 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid en 
verantwoordingsplicht van het 
gerechtelijke apparaat te eerbiedigen en te 
versterken zich mengen in het 
gerechtelijke apparaat en zelf 
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bedreigingen uiten aan het adres van 
rechters; herinnert eraan dat de 
onafhankelijkheid van rechters geen 
voorrecht of privilege is dat in het belang 
van de rechters zelf wordt toegekend, 
maar in het belang van de rechtsstaat en 
diegenen die een onpartijdige 
rechtsbedeling zoeken en verwachten; 
benadrukt dat de onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid van rechters van 
essentieel belang zijn om de gelijkheid 
van partijen voor het gerecht te 
garanderen en derhalve moeten worden 
beschouwd als een garantie van vrijheid, 
eerbiediging van de grondrechten en 
onpartijdige toepassing van de wet; 
veroordeelt het gebruik van het 
gerechtelijke apparaat voor politieke 
doeleinden, om politiek andersdenkenden 
te beschadigen, te delegitimeren en het 
zwijgen op te leggen; onderstreept dat het 
begrip “lawfare” wordt gebruikt om dit 
soort situaties te definiëren en te 
benoemen;

Or. en

Amendement 587
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 septies. maakt zich sterk ongerust 
over de detentieomstandigheden in 
sommige lidstaten en de toestand in 
verschillende gevangenissen in de EU; 
spoort de lidstaten aan de regels inzake 
detentie die hun bron vinden in het 
internationale recht en de normen van de 
Raad van Europa te eerbiedigen; 
herinnert eraan dat vrijheidsbeneming 
niet gelijkstaat aan het afnemen van de 
waardigheid; herinnert eraan dat 
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vrouwen in de gevangenis een groep 
vormen met specifieke behoeften, en dat 
de specifieke behoeften van vrouwen niet 
mogen worden veronachtzaamd, hoewel 
zij een minderheid van de gevangenen 
vormen1 bis; verzoekt de Commissie om 
gemeenschappelijke EU-normen aan te 
nemen inzake de omstandigheden in 
gevangenissen om de rechten van 
gevangenen te beschermen en 
detentienormen op EU-niveau te 
bevorderen;
__________________
1 bis https://rm.coe.int/168077ff14

Or. en

Amendement 588
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 octies. veroordeelt het feit dat veel 
lidstaten er niet in slagen om de 
omstandigheden in de gevangenissen te 
verbeteren en overbevolking in de 
gevangenissen aan te pakken, in het 
bijzonder door maatregelen te treffen om 
het aanhoudende gebruik van 
voorhechtenis aan te pakken in plaats van 
alternatieve maatregelen zonder 
vrijheidsberoving, en verzoekt de 
Commissie om regelgeving voor te stellen 
met normen voor de EU;

Or. en

Amendement 589
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
 Paragraaf 13 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 nonies. herinnert eraan dat 
voorhechtenis bedoeld is als 
uitzonderingsmaatregel, die alleen mag 
worden gebruikt wanneer dat strikt 
noodzakelijk en evenredig is, voor een zo 
kort mogelijke tijd en overeenkomstig het 
vermoeden van onschuld en het recht op 
vrijheid; betreurt het overmatige gebruik 
van voorhechtenis in sommige lidstaten 
en het gebrek aan evaluaties van detentie 
om ervoor te zorgen dat voorhechtenis als 
laatste redmiddel terdege wordt 
gemotiveerd;

Or. en

Amendement 590
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
 Paragraaf 13 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 nonies. onderstreept het verband 
tussen corruptie en schendingen van de 
grondrechten volgens de diagnose van de 
Greco-groep van de Raad van Europa, op 
een aantal vlakken zoals de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, de vrijheid van meningsuiting van 
journalisten en klokkenluiders, de vrijheid 
van vergadering, detentievoorzieningen, 
sociale rechten, discriminatie bij het genot 
van basisrechten, en mensenhandel1 bis;
__________________
1 bis https://rm.coe.int/factsheet-human-
rights-and-corruption/16808d9c83
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Or. en

Amendement 591
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de EU-instellingen en 
de lidstaten op aan om systemische 
corruptie krachtig te bestrijden en 
effectieve instrumenten te ontwikkelen 
voor de preventie, bestrijding en 
bestraffing van corruptie en voor de strijd 
tegen fraude, alsmede voor de periodieke 
controle op de besteding van 
overheidsmiddelen; dringt er bij de 
Commissie op aan haar jaarlijkse 
monitoring en verslaglegging op het gebied 
van corruptiebestrijding met betrekking tot 
de EU-instellingen en de lidstaten 
onmiddellijk te hervatten; verzoekt de 
lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbeveling van Greco28;

14. dringt er bij de EU-instellingen en 
de lidstaten op aan om systemische 
corruptie krachtig te bestrijden en 
effectieve instrumenten te ontwikkelen 
voor de preventie, bestrijding en 
bestraffing van corruptie en voor de strijd 
tegen fraude, alsmede voor de periodieke 
controle op de besteding van 
overheidsmiddelen; dringt er bij de 
Commissie op aan haar jaarlijkse 
monitoring en verslaglegging op het gebied 
van corruptiebestrijding met betrekking tot 
de EU-instellingen en de lidstaten te 
hervatten; verzoekt de lidstaten uitvoering 
te geven aan de aanbeveling van Greco28; 
spreekt nogmaals zijn steun uit voor de 
oprichting van een onafhankelijk 
Europees Openbaar Ministerie (EOM) om 
de bestrijding van fraude in de Europese 
Unie te versterken;

__________________ __________________
28 Groep van Staten tegen Corruptie 
(Greco)

28 Groep van Staten tegen Corruptie 
(Greco)

Or. en

Amendement 592
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de EU-instellingen en 
de lidstaten op aan om systemische 
corruptie krachtig te bestrijden en 
effectieve instrumenten te ontwikkelen 
voor de preventie, bestrijding en 
bestraffing van corruptie en voor de strijd 
tegen fraude, alsmede voor de periodieke 
controle op de besteding van 
overheidsmiddelen; dringt er bij de 
Commissie op aan haar jaarlijkse 
monitoring en verslaglegging op het gebied 
van corruptiebestrijding met betrekking tot 
de EU-instellingen en de lidstaten 
onmiddellijk te hervatten; verzoekt de 
lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbeveling van Greco28;

14. dringt er bij de EU-instellingen en 
de lidstaten op aan om systemische 
corruptie en georganiseerde criminaliteit 
krachtig te bestrijden en effectieve 
instrumenten te ontwikkelen voor de 
preventie, bestrijding en bestraffing van 
corruptie en voor de strijd tegen 
georganiseerde criminaliteit en fraude, 
alsmede voor de periodieke controle op de 
besteding van overheidsmiddelen; 
onderstreept de nadelige effecten van 
corruptie en georganiseerde criminaliteit 
op de mensenrechten; dringt er bij de 
Commissie op aan haar jaarlijkse 
monitoring en verslaglegging op het gebied 
van corruptiebestrijding met betrekking tot 
de EU-instellingen en de lidstaten 
onmiddellijk te hervatten; verzoekt de 
lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbeveling van Greco28;

__________________ __________________
28 Groep van Staten tegen Corruptie 
(Greco)

28 Groep van Staten tegen Corruptie 
(Greco)

Or. en

Amendement 593
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Caterina 
Chinnici, Sylwia Spurek, Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de EU-instellingen en 
de lidstaten op aan om systemische 
corruptie krachtig te bestrijden en 
effectieve instrumenten te ontwikkelen 
voor de preventie, bestrijding en 
bestraffing van corruptie en voor de strijd 
tegen fraude, alsmede voor de periodieke 
controle op de besteding van 

14. dringt er bij de EU-instellingen en 
de lidstaten op aan om systemische 
corruptie krachtig te bestrijden en 
effectieve instrumenten te ontwikkelen 
voor de preventie, bestrijding en 
bestraffing van corruptie en voor de strijd 
tegen fraude, alsmede voor de periodieke 
controle op de besteding van 
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overheidsmiddelen; dringt er bij de 
Commissie op aan haar jaarlijkse 
monitoring en verslaglegging op het gebied 
van corruptiebestrijding met betrekking tot 
de EU-instellingen en de lidstaten 
onmiddellijk te hervatten; verzoekt de 
lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbeveling van Greco28;

overheidsmiddelen; onderstreept de 
nadelige effecten van corruptie op de 
mensenrechten; dringt er bij de 
Commissie op aan haar jaarlijkse 
monitoring en verslaglegging op het gebied 
van corruptiebestrijding met betrekking tot 
de EU-instellingen en de lidstaten 
onmiddellijk te hervatten; verzoekt de 
lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbeveling van Greco28;

__________________ __________________
28 Groep van Staten tegen Corruptie 
(Greco)

28 Groep van Staten tegen Corruptie 
(Greco)

Or. en

Amendement 594
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. herinnert aan de in artikel 6 VEU 
vastgelegde verplichting om tot het EVRM 
toe te treden; verzoekt de Commissie de 
nodige stappen te nemen om uiteindelijk 
de juridische obstakels weg te nemen die 
afronding van het toetredingsproces in de 
weg staan, en een nieuwe overeenkomst 
voor de toetreding van de EU tot het 
EVRM te presenteren die positieve 
oplossingen bevat voor de tekortkomingen 
die het HvJ-EU in advies 2/13 van 
18 december 2014 heeft vastgesteld; is van 
mening dat de afronding nadere 
waarborgen zal bieden voor de 
bescherming van de grondrechten van 
burgers en ingezetenen van de EU en een 
extra mechanisme zal verschaffen om 
mensenrechten af te dwingen, namelijk de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen 
bij het EHRM met betrekking tot een 
schending van de mensenrechten die het 
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gevolg is van het handelen of niet 
handelen van een EU-instelling of een 
lidstaat bij de tenuitvoerlegging van EU-
wetgeving, als dit binnen het 
toepassingsgebied van het EVRM valt; 
wijst erop dat de jurisprudentie van het 
EHRM bijgevolg zal zorgen voor een 
bijkomende inbreng voor het huidige en 
toekomstige optreden van de EU met 
betrekking tot de eerbiediging en de 
bevordering van de fundamentele 
vrijheden op het vlak van burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, 
naast de jurisprudentie van het HvJ-EU 
op dit gebied;

Or. en

Amendement 595
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. herinnert eraan dat klokkenluiders 
van instrumenteel belang zijn om heel wat 
van de uitdagingen van onze 
democratieën op te lossen, waaronder de 
strijd tegen grootschalige corruptie en 
witwaspraktijken, evenals nieuwe 
uitdagingen zoals de bedreigingen van de 
individuele vrijheid door het massale 
frauduleuze gebruik van 
persoonsgegevens, activiteiten die ernstige 
milieuschade veroorzaken of bedreigingen 
voor de volksgezondheid; benadrukt dat er 
dringend gerichte maatregelen moeten 
worden toegepast die mensen 
aanmoedigen om de relevante feiten te 
melden en om diegenen die het risico 
daartoe nemen beter te beschermen; 
verzoekt de Commissie om nauw toe te 
zien op de omzetting van de 
klokkenluidersrichtlijn in het nationale 
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recht van de EU-lidstaten binnen twee 
jaar na de inwerkingtreding ervan, zoals 
bij wet verplicht is;

Or. en

Amendement 596
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, 
Klára Dobrev, Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. uit zijn bezorgdheid over de 
aanhoudende aanvallen op de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in sommige EU-lidstaten; uit zijn 
ernstige bezorgdheid over de nadelige 
ontwikkelingen in zowel Hongarije als 
Polen; is bezorgd over het gebrek aan 
vorderingen in de procedures in het kader 
van artikel 7 in de Raad; verzoekt de Raad 
om in zijn hoorzittingen over de 
procedure in het kader van artikel 7, lid 1, 
rekening te houden met de situatie van de 
grondrechten, de democratie en de 
rechtsstaat; herinnert eraan dat het 
Europees Parlement niet opzij mag 
worden geschoven bij deze lopende 
hoorzittingen;

Or. en

Amendement 597
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. herhaalt dat corruptie een ernstige 
bedreiging voor de democratie, de 
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rechtsstaat en de gelijke behandeling van 
alle burgers vormt; beklemtoont dat 
corruptie, doordat overheidsmiddelen 
worden weggesluisd van de doelen van 
algemeen belang waarvoor ze zijn 
bestemd, het niveau en de kwaliteit van de 
openbare dienstverlening naar beneden 
haalt en bijgevolg ook de grondrechten 
aantast; verzoekt de lidstaten en de 
Europese instellingen doeltreffende 
instrumenten te ontwikkelen om corruptie 
te bestrijden en geregeld te controleren 
hoe de overheidsmiddelen worden 
gebruikt;

Or. it

Amendement 598
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Europese Commissie 
opnieuw om een EU-pact voor 
democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten voor te stellen, zoals 
omschreven in zijn resolutie van 
25 oktober 20161 bis; benadrukt dat 
systematische schendingen van de 
grondrechten budgettaire gevolgen 
moeten hebben voor de lidstaten en houdt 
vast aan zijn standpunt inzake de 
bescherming van de begroting van de 
Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten1 ter;
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2016)0409.
1 ter Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0349.
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Or. en

Amendement 599
Leopoldo López Gil, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. veroordeelt met klem de 
gebeurtenissen in Spanje in centra voor 
minderjarigen, waar een gebrek aan 
controle van de verantwoordelijken van 
het systeem tot de deelname van 
minderjarigen aan netwerken voor 
seksuele uitbuiting heeft geleid, verzoekt 
de instellingen van de Unie om passende 
maatregelen te treffen om een einde te 
maken aan deze praktijk;

Or. en

Amendement 600
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna Júlia Donáth, 
Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. wijst erop dat de toegang tot de 
rechter en het recht van verdediging beide 
grondrechten zijn; wijst er voorts op dat 
het niet eerbiedigen van die rechten tot 
respectievelijk straffeloosheid en 
onrechtvaardigheid leidt; benadrukt dat 
de strijd tegen straffeloosheid een 
prioriteit moet zijn voor Europese en 
nationale instellingen; verzoekt de 
Europese instellingen en de lidstaten om 
de doeltreffendheid van de Europese 
instrumenten voor justitiële 
samenwerking te verbeteren, in het 
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bijzonder van het Europees 
aanhoudingsbevel, om te waarborgen dat 
slachtoffers en verdachten of beklaagden 
dezelfde bescherming krijgen;

Or. en

Amendement 601
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de EU-instellingen en de 
lidstaten om spoedig werk te maken van 
de onderhandelingen over en ratificatie 
van een toetredingsovereenkomst voor de 
toetreding van de EU tot het Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens, 
zoals voorgeschreven door de EU-
Verdragen, op een manier die zorgt voor 
volledige verantwoordingsplicht voor 
schendingen van de EVRM-rechten door 
de EU-instellingen en de EU-lidstaten die 
handelen overeenkomstig het EU-recht, 
en om de effectieve toegang tot de rechter 
te waarborgen voor slachtoffers van 
dergelijke schendingen;

Or. en

Amendement 602
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. meent dat de bestrijding van 
georganiseerde misdaad moet worden 
aangemerkt als prioriteit van deze 
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zittingsperiode; onderstreept in dit 
verband dat de onttrekking van middelen 
aan de legale economie het volledige 
genot van de grondrechten van de 
Europese burgers, zoals verleend door het 
Handvest van de grondrechten van de EU, 
belemmert;

Or. it

Amendement 603
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. dringt er bij de EU op aan 
om haar Verdragen te hervormen om 
rechterlijke toetsingen van de 
grondrechten door het Hof van Justitie 
van de Europese Unie mogelijk te maken, 
door het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie rechtstreeks 
toepasselijk te maken op alle gebieden en 
in alle lidstaten; vraagt om individuen in 
de gelegenheid te stellen procedures in te 
leiden tegen een lidstaat wegens 
schendingen van de grondrechten indien 
de nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput;

Or. en

Amendement 604
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde 
Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. verzoekt de EU-instellingen 
en de lidstaten om rechtsmechanismen op 
te zetten voor de strafbaarstelling van de 
verheerlijking van een specifieke 
terroristische daad en van misdaden tegen 
de menselijkheid, aangezien dit 
slachtoffers vernedert en ertoe kan leiden 
dat zij opnieuw slachtoffer worden 
doordat hun waardigheid wordt aangetast 
en hun herstel wordt belemmerd;

Or. en

Amendement 605
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. verzoekt alle lidstaten en de 
Europese Unie om concrete strategieën te 
ontwikkelen om de transparantie te 
bevorderen, de burgers bewust te maken 
en corruptie en de infiltratie van de 
georganiseerde misdaad in de reële 
economie van de lidstaten te bestrijden;

Or. it

Amendement 606
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne 
Keller, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. veroordeelt met klem de 
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toename van de mensenhandel en dringt 
er bij de lidstaten op aan om nauwer 
samen te werken en meer inspanningen te 
leveren in de strijd tegen georganiseerde 
criminaliteit, met inbegrip van 
mensensmokkel en -handel, maar ook 
uitbuiting, dwangarbeid, seksueel 
misbruik en foltering, waarbij de 
slachtoffers moeten worden beschermd;

Or. en


