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Amendement 1
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert aan de bijzonder nauwe 
historische banden tussen de Europese 
Unie (EU) en Afrika en de aanzienlijke 
bijdrage van de EU aan 
ontwikkelingshulp1, maar ook aan de 
werking van de Afrikaanse Unie (AU)2;

1. herinnert aan de bijzonder nauwe 
historische banden tussen de Europese 
Unie (EU) en Afrika en aan het gegeven 
dat een gelijkwaardige en duurzame 
samenwerking op basis van politieke 
dialoog, gedeelde verantwoordelijkheid, 
solidariteit en wederzijds vertrouwen van 
cruciaal belang is voor het aanpakken 
van gemeenschappelijke uitdagingen en 
het verwezenlijken van 
gemeenschappelijke doelen; brengt in 
herinnering dat de EU wereldwijd de 
grootste donor van ontwikkelings- en 
humanitaire hulp is en dat de actie van de 
Unie op het internationaal toneel berust 
op het beginsel van de democratie, de 
rechtsstaat, de eerbiediging van de 
mensenrechten, en het beginsel van 
gelijkheid en solidariteit;

_________________
1 19,6 miljard euro, ofwel 46 % van het 
totaal (2018) 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/qanda_20_375
2 327 miljoen dollar, ofwel 42 % van haar 
begroting, E-003478/2018

Or. en

Amendement 2
Tineke Strik, Damian Boeselager

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert aan de bijzonder nauwe 
historische banden tussen de Europese 
Unie (EU) en Afrika en de aanzienlijke 
bijdrage van de EU aan 
ontwikkelingshulp1, maar ook aan de 
werking van de Afrikaanse Unie (AU)2;

1. herinnert aan de bijzonder nauwe 
historische banden tussen de Europese 
Unie (EU) en Afrika en beklemtoont dat er 
dringend een sterker en veelzijdig 
langetermijnpartnerschap nodig is, dat 
zich tevens moet vertalen in nauwere 
politieke samenwerking die gestoeld is op 
gelijkheid, vertrouwen en gedeelde 
waarden; beklemtoont in dit verband het 
belang van de mensenrechten, de 
democratie, gendergelijkheid, governance, 
vrede en veiligheid, evenals dat van 
klimaat, milieu en biodiversiteit, als 
noodzakelijke grondslagen voor een 
duurzaam, inclusief en wederzijds 
voordelig partnerschap tussen de EU en 
Afrika;

_________________
1 19,6 miljard euro, ofwel 46 % van het 
totaal (2018) 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/qanda_20_375
2 327 miljoen dollar, ofwel 42 % van haar 
begroting, E-003478/2018

Or. en

Amendement 3
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert aan de bijzonder nauwe 
historische banden tussen de Europese 
Unie (EU) en Afrika en de aanzienlijke 
bijdrage van de EU aan 
ontwikkelingshulp1, maar ook aan de 
werking van de Afrikaanse Unie (AU)2;

1. neemt kennis van de belangrijke 
bijdrage van de EU aan 
ontwikkelingshulp1; betreurt het feit dat 
deze bijdrage vaak door de EU wordt 
aangewend ten behoeve van haar eigen 
financiële en geopolitieke belangen of 
migratiebeleid; herinnert eraan dat beide 
partijen binnen dit nieuwe partnerschap 
een hogere mate van proportionaliteit en 
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gelijkwaardigheid binnen de mondiale 
governanceorganen moeten waarborgen;

_________________ _________________
1 19,6 miljard euro, ofwel 46 % van het 
totaal (2018) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/qanda_20_375

1 19,6 miljard euro, ofwel 46 % van het 
totaal (2018) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/qanda_20_375

2 327 miljoen dollar, ofwel 42 % van haar 
begroting, E-003478/2018

Or. en

Amendement 4
Assita Kanko

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert aan de bijzonder nauwe 
historische banden tussen de Europese 
Unie (EU) en Afrika en de aanzienlijke 
bijdrage van de EU aan 
ontwikkelingshulp1, maar ook aan de 
werking van de Afrikaanse Unie (AU)2;

1. herinnert aan de bijzonder nauwe 
historische banden tussen de Europese 
Unie (EU) en Afrika en de aanzienlijke 
bijdrage van de EU aan 
ontwikkelingshulp1, maar ook aan de 
werking van de Afrikaanse Unie (AU)2; 
benadrukt dat een toekomstgerichte, 
billijke en ambitieuze relatie tussen de EU 
en Afrika vereist is om de 
gemeenschappelijke uitdagingen het 
hoofd te kunnen bieden;

_________________ _________________
1 19,6 miljard euro, ofwel 46 % van het 
totaal (2018) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/qanda_20_375

1 19,6 miljard euro, ofwel 46 % van het 
totaal (2018) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/qanda_20_375

2 327 miljoen dollar, ofwel 42 % van haar 
begroting, E-003478/2018

2 327 miljoen dollar, ofwel 42 % van haar 
begroting, E-003478/2018

Or. en

Amendement 5
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Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert aan de bijzonder nauwe 
historische banden tussen de Europese 
Unie (EU) en Afrika en de aanzienlijke 
bijdrage van de EU aan 
ontwikkelingshulp1, maar ook aan de 
werking van de Afrikaanse Unie (AU)2;

1. herinnert aan de bijzonder nauwe 
historische banden tussen de Europese 
Unie (EU) en Afrika en de aanzienlijke 
bijdrage van de EU aan 
ontwikkelingshulp1, maar ook aan de 
werking van de Afrikaanse Unie (AU)2, en 
bevestigt nogmaals dat het partnerschap 
tussen Afrika en de EU er een moet zijn 
tussen twee gelijkwaardige, loyale en 
geloofwaardige partners;

_________________ _________________
1 19,6 miljard euro, ofwel 46 % van het 
totaal (2018) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/qanda_20_375

1 19,6 miljard euro, ofwel 46 % van het 
totaal (2018) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/qanda_20_375

2 327 miljoen dollar, ofwel 42 % van haar 
begroting, E-003478/2018

2 327 miljoen dollar, ofwel 42 % van haar 
begroting, E-003478/2018

Or. en

Amendement 6
Nadine Morano

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat, hoewel de EU de 
grootste investeerder en donor van 
ontwikkelingshulp in Afrika is, waarvoor 
de EU en de lidstaten samen jaarlijks 
bijna 20 miljard EUR uittrekken, het 
gebied ten zuiden van de Sahara 
wereldwijd nog steeds het laagst staat op 
de menselijke ontwikkelingsindex;

Or. fr
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Amendement 7
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert aan het belang van de 
totstandbrenging van een strategisch 
partnerschap met Afrika door het 
versterken van de banden met de AU, 
maar ook door het ontwikkelen van 
regionale samenwerking en een trilaterale 
dialoog tussen de EU, de AU en de VN;

Or. en

Amendement 8
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept de belangrijke 
culturele en economische bijdragen van 
de Afrikaanse diaspora aan de EU, alsook 
het belang van overschrijvingstransacties 
voor de ontwikkeling van de Afrikaanse 
staten en hun vermogen tot crisisherstel;

Or. en

Amendement 9
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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1 ter. herinnert eraan dat 
ontwikkelingshulp tot doel heeft armoede 
en ongelijkheid uit te roeien en uitsluitend 
op basis van deze criteria op lokaal en 
regionaal niveau moet worden verdeeld 
onder de meest behoeftige landen; 
betreurt het feit dat de EU er steeds vaker 
voor kiest ontwikkelingshulp te verlenen 
aan landen op basis van hun rol als 
doorreisland, of aan landen van herkomst 
die maatregelen nemen om de migratie te 
beheersen, hetgeen ten koste gaat van 
landen waar de EU geen strategisch 
belang heeft;

Or. en

Amendement 10
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. brengt in herinnering dat armoede 
op het Afrikaanse continent nog altijd een 
van de belangrijkste redenen voor 
migratie is; is van mening dat de EU haar 
instrumenten, zoals het EU-trustfonds 
voor Afrika, beter en efficiënter kan 
inzetten, en dat er meer middelen moeten 
worden vrijgemaakt voor het Erasmus+-
programma voor onderwijs voor jongeren 
in zowel de EU als in Afrika;

Or. en

Amendement 11
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 quater. brengt in herinnering dat 
ontwikkelingsbeleid en -programma’s 
volgens het beginsel van eigen 
verantwoordelijkheid1 bis alleen kans van 
slagen hebben indien ze worden 
aangestuurd door ontwikkelingslanden en 
zijn toegespitst op landspecifieke situaties 
en behoeften; benadrukt dat het in dit 
kader van belang is samen te werken met 
het maatschappelijk middenveld en lokale 
gemeenschappen teneinde rekening te 
kunnen houden met de behoeften en 
kwetsbaarheden van mensen;
_________________
1 bis Zoals vastgesteld in het partnerschap 
van Busan voor doeltreffende 
ontwikkelingssamenwerking en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(doel nr. 17).

Or. en

Amendement 12
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. dringt aan op het voltooien 
van belangrijke projecten gericht op de 
ontwikkeling van het Afrikaanse 
continent, zoals de bestrijding van 
corruptie, digitalisering, duurzame 
ontwikkeling, versterking van de 
rechtsstaat, bescherming van 
minderheden en de meest kwetsbare 
groepen, met name kinderen, 
gendergelijkheid en gelijke kansen voor 
iedereen;

Or. en
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Amendement 13
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. herinnert aan het belang 
van de intraregionale migratie binnen 
Afrika en de noodzaak erop toe te zien dat 
deze regionale mobiliteit niet wordt 
beperkt door EU-beleidsmaatregelen en -
projecten;

Or. en

Amendement 14
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. verzoekt de EU en de 
lidstaten om binnen de nieuwe strategie 
EU-Afrika een centrale rol toe te kennen 
aan de eerbiediging en bevordering van 
de mensenrechten; benadrukt dat met 
name de mensenrechten van 
vluchtelingen en migranten binnen het 
migratiepartnerschap met Afrika op de 
voorgrond moeten staan, alsook het 
tegengaan van de criminalisering van 
migranten en vluchtelingen;

Or. en

Amendement 15
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt dat in de algemene strategie 
met Afrika aandacht wordt besteed aan de 
intensivering van de strijd tegen de 
corruptie, die een belangrijk obstakel 
vormt voor een doeltreffende ontwikkeling 
en verhindert dat mensen in Afrika ten 
volle profiteren van de concrete voordelen 
van het gemeenschappelijk beleid van de 
EU en de AU;

2. erkent dat corruptie een complex 
mondiaal verschijnsel betreft dat een 
belemmering vormt voor het bevorderen 
van democratisch bestuur, 
sociaaleconomische transformatie, 
duurzame ontwikkeling, vrede en 
veiligheid, en een groot aantal 
mensenrechtenschendingen tot gevolg 
kan hebben; vraagt dat in de algemene 
strategie met Afrika aandacht wordt 
besteed aan de intensivering van de strijd 
tegen de corruptie en de schrikbarende 
ongelijkheden, die een belangrijk obstakel 
vormen voor een doeltreffende 
ontwikkeling en verhinderen dat mensen 
in Afrika ten volle profiteren van de 
concrete voordelen van het 
gemeenschappelijk beleid van de EU en de 
AU; raadt de EU en AU aan de bestaande 
nationale en internationale anticorruptie-
instrumenten efficiënter te gebruiken en 
te handhaven en nieuwe technologieën en 
digitale diensten in te zetten; benadrukt 
dat de strijd tegen de corruptie ook 
maatregelen moet omvatten ter bestrijding 
van witwaspraktijken, belastingontduiking 
en illegale geldstromen;

Or. en

Amendement 16
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt dat in de algemene strategie 
met Afrika aandacht wordt besteed aan de 
intensivering van de strijd tegen de 
corruptie, die een belangrijk obstakel 

2. vraagt dat in de algemene strategie 
met Afrika aandacht wordt besteed aan de 
intensivering van de strijd tegen de 
corruptie, die een belangrijk obstakel 
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vormt voor een doeltreffende ontwikkeling 
en verhindert dat mensen in Afrika ten 
volle profiteren van de concrete voordelen 
van het gemeenschappelijk beleid van de 
EU en de AU;

vormt voor een doeltreffende ontwikkeling 
en verhindert dat mensen in Afrika ten 
volle profiteren van de concrete voordelen 
van het gemeenschappelijk beleid van de 
EU en de AU; stelt voor om de Europese 
middelen in grotere mate aan de directe 
begunstigden te verstrekken via de 
internationale organisaties ter plaatse; 
beklemtoont dat het belangrijk is dat 
mensenrechten, vrouwenrechten, rechten 
van minderheden, democratie en goed 
bestuur worden bevorderd in de 
betrekkingen tussen de EU en Afrika, in 
het bijzonder door de banden met het 
maatschappelijk middenveld in de 
Afrikaanse staten aan te halen en de 
steun eraan te versterken;

Or. fr

Amendement 17
Tineke Strik, Damian Boeselager

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt dat in de algemene strategie 
met Afrika aandacht wordt besteed aan de 
intensivering van de strijd tegen de 
corruptie, die een belangrijk obstakel 
vormt voor een doeltreffende ontwikkeling 
en verhindert dat mensen in Afrika ten 
volle profiteren van de concrete voordelen 
van het gemeenschappelijk beleid van de 
EU en de AU;

2. wijst erop dat illegale geldstromen 
een aanzienlijk probleem vormen voor 
ontwikkelingslanden en dat deze 
geldstromen in Afrika ten minste 
50 miljard USD bedragen – twee keer 
zoveel als het bedrag van de officiële 
ontwikkelingshulp; beklemtoont dat het 
panel op hoog niveau inzake illegale 
geldstromen vanuit Afrika tot de 
vaststelling is gekomen dat commerciële 
activiteiten 65 procent van deze illegale 
geldstromen uitmaken; verzoekt de EU 
een streng regelgevingskader vast te 
stellen inzake corruptie, verplichte 
zorgvuldigheidsonderzoeken betreffende 
mensenrechten en milieu en 
verantwoordingsplicht van 
ondernemingen voor Europese bedrijven 
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die investeren in Afrika en er actief zijn;

Or. en

Amendement 18
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt dat in de algemene strategie 
met Afrika aandacht wordt besteed aan de 
intensivering van de strijd tegen de 
corruptie, die een belangrijk obstakel 
vormt voor een doeltreffende ontwikkeling 
en verhindert dat mensen in Afrika ten 
volle profiteren van de concrete voordelen 
van het gemeenschappelijk beleid van de 
EU en de AU;

2. vraagt dat in de algemene strategie 
met Afrika aandacht wordt besteed aan de 
intensivering van de strijd tegen de 
corruptie in zowel de EU als in Afrika, die 
een belangrijk obstakel vormt voor 
ontwikkeling; roept op tot de 
totstandbrenging van 
bewakingsmechanismen en het 
waarborgen van volledige transparantie 
en verantwoordingsplicht met betrekking 
tot EU-financiering;

Or. en

Amendement 19
Assita Kanko

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt dat in de algemene strategie 
met Afrika aandacht wordt besteed aan de 
intensivering van de strijd tegen de 
corruptie, die een belangrijk obstakel 
vormt voor een doeltreffende ontwikkeling 
en verhindert dat mensen in Afrika ten 
volle profiteren van de concrete voordelen 
van het gemeenschappelijk beleid van de 
EU en de AU;

2. vraagt dat in de algemene strategie 
met Afrika aandacht wordt besteed aan de 
intensivering van de strijd tegen de 
corruptie, mensenhandel en 
migrantensmokkel, illegale migratie en 
terrorisme, die belangrijke obstakels 
vormen voor een doeltreffende 
ontwikkeling en verhinderen dat mensen 
in Afrika ten volle profiteren van de 
concrete voordelen van het 
gemeenschappelijk beleid van de EU en de 
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AU;

Or. en

Amendement 20
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat migratie een 
prioritair thema moet zijn, aangezien het 
definitieve juridische besluit voor meer 
dan de helft van de asielaanvragen in de 
EU negatief luidt3, en dat bijgevolg 
sterker nadruk moet worden gelegd op 
een meer doeltreffende terugkeer door 
middel van de sluiting van 
overnameovereenkomsten en de afgifte 
van consulaire laissez-passers;

Schrappen

_________________
3 Bron: EUROSTAT

Or. en

Amendement 21
Nadine Morano

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat migratie een 
prioritair thema moet zijn, aangezien het 
definitieve juridische besluit voor meer dan 
de helft van de asielaanvragen in de EU 
negatief luidt3, en dat bijgevolg sterker 
nadruk moet worden gelegd op een meer 
doeltreffende terugkeer door middel van de 
sluiting van overnameovereenkomsten en 

3. is van oordeel dat migratie een 
prioritair thema moet zijn, aangezien het 
definitieve juridische besluit voor meer dan 
de helft van de asielaanvragen in de EU 
negatief luidt3, wat betekent dat zij 
ongegrond zijn; wijst erop dat een 
minderheid van de afgewezen asielzoekers 
daadwerkelijk Europa wordt uitgezet; 
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de afgifte van consulaire laissez-passers; vraagt bijgevolg dat sterker nadruk wordt 
gelegd op een meer doeltreffende terugkeer 
door middel van de sluiting van 
overnameovereenkomsten en de afgifte van 
consulaire laissez-passers, maar ook op de 
uitvoering van 
ontwikkelingsprogramma’s die de 
dieperliggende oorzaken van illegale 
migratie aanpakken en uitgezette 
asielzoekers duurzaam helpen re-
integreren;

_________________ _________________
3 Bron: EUROSTAT 3 Bron: EUROSTAT

Or. fr

Amendement 22
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat migratie een 
prioritair thema moet zijn, aangezien het 
definitieve juridische besluit voor meer dan 
de helft van de asielaanvragen in de EU 
negatief luidt3, en dat bijgevolg sterker 
nadruk moet worden gelegd op een meer 
doeltreffende terugkeer door middel van de 
sluiting van overnameovereenkomsten en 
de afgifte van consulaire laissez-passers;

3. is van oordeel dat migratie een 
prioritair thema moet zijn, met name 
gezien de recent door Frontex 
gepubliceerde cijfers2 bis waaruit een heel 
lichte daling van het aantal aankomsten 
blijkt, niettegenstaande de ernstige 
gezondheidscrisis, en die logischerwijs 
duiden op een toename of zelfs explosie 
van de migratiestromen in de toekomst; 
wijst erop dat, aangezien het definitieve 
juridische besluit voor meer dan de helft 
van de asielaanvragen in de EU negatief 
luidt3, sterker nadruk moet worden gelegd 
op een meer doeltreffende terugkeer door 
middel van de sluiting van 
overnameovereenkomsten en de afgifte van 
consulaire laissez-passers;

_________________ _________________
2 bis https://frontex.europa.eu/media-
centre/news-release/situation-at-eu-
external-borders-in-may-detections-
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rebound-from-record-lows-M5smNj
3 Bron: EUROSTAT 3 Bron: EUROSTAT

Or. fr

Amendement 23
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat migratie een 
prioritair thema moet zijn, aangezien het 
definitieve juridische besluit voor meer 
dan de helft van de asielaanvragen in de 
EU negatief luidt3, en dat bijgevolg 
sterker nadruk moet worden gelegd op een 
meer doeltreffende terugkeer door middel 
van de sluiting van 
overnameovereenkomsten en de afgifte 
van consulaire laissez-passers;

3. is van oordeel dat migratie een 
langdurige prioritaire uitdaging in de 
betrekkingen tussen de EU en Afrika is en 
dat de EU, de AU en de Afrikaanse staten 
hierover een intensieve dialoog moeten 
aangaan om de dieperliggende oorzaken 
van migratie aan te pakken en 
partnerschappen op het gebied van 
migratie en mobiliteit te bevorderen; is 
van mening dat de strijd tegen 
mensenhandelaars en -smokkelaars 
gezamenlijk door beide partijen moet 
worden gevoerd, met de hulp van onder 
andere Europol; stelt voor dat de EU meer 
bijstand verleent om in de Afrikaanse 
staten opvangfaciliteiten op te richten 
voor al wie op de vlucht is voor oorlog of 
vervolging, zodat zij in waardige sanitaire 
en menselijke omstandigheden worden 
opgevangen; stelt voor om de 
hervestigingsprogramma’s voor 
vluchtelingen vanuit Afrikaanse landen 
naar de EU uit te breiden;

_________________
3 Bron: EUROSTAT

Or. fr

Amendement 24
Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Nathalie 
Loiseau, Fabienne Keller
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat migratie een 
prioritair thema moet zijn, aangezien het 
definitieve juridische besluit voor meer dan 
de helft van de asielaanvragen in de EU 
negatief luidt3, en dat bijgevolg sterker 
nadruk moet worden gelegd op een meer 
doeltreffende terugkeer door middel van 
de sluiting van overnameovereenkomsten 
en de afgifte van consulaire laissez-
passers;

3. is van oordeel dat migratie een 
prioritair thema moet zijn, aangezien het 
definitieve juridische besluit voor meer dan 
de helft van de asielaanvragen in de EU 
negatief luidt3; is van mening dat er een 
sterke samenwerking op het gebied van 
migratie tot stand moeten worden 
gebracht op basis van het beginsel van 
solidariteit, gedeelde verantwoordelijkheid 
en eerbiediging van de mensenrechten; 
onderstreept het belang van het 
waarborgen van de doeltreffendheid en de 
eerlijke rechtsgang waar het 
terugkeerprocedures en de sluiting van 
overnameovereenkomsten betreft, waarbij 
de voorkeur uitgaat naar vrijwillige 
terugkeer, alsook van het garanderen dat 
de rechten en de waardigheid van mensen 
volledig worden beschermd en in acht 
worden genomen;

_________________ _________________
3 Bron: EUROSTAT 3 Bron: EUROSTAT

Or. en

Amendement 25
Beata Kempa
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat migratie een 
prioritair thema moet zijn, aangezien het 
definitieve juridische besluit voor meer dan 
de helft van de asielaanvragen in de EU 
negatief luidt3, en dat bijgevolg sterker 
nadruk moet worden gelegd op een meer 

3. is van oordeel dat migratie een 
prioritair thema moet zijn, aangezien het 
definitieve juridische besluit voor meer dan 
de helft van de asielaanvragen in de EU 
negatief luidt3, en dat bijgevolg sterker 
nadruk moet worden gelegd op een meer 
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doeltreffende terugkeer door middel van de 
sluiting van overnameovereenkomsten en 
de afgifte van consulaire laissez-passers;

doeltreffende terugkeer door middel van de 
sluiting van overnameovereenkomsten en 
de afgifte van consulaire laissez-passers; 
vraagt dat meer aandacht wordt besteed 
aan het opsporen en bestrijden van 
criminele netwerken van 
mensensmokkelaars teneinde het aantal 
illegale migranten dat vanuit en via 
Afrika naar Europa reist, terug te 
dringen;

_________________ _________________
3 Bron: EUROSTAT 3 Bron: EUROSTAT

Or. en

Amendement 26
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat migratie een 
prioritair thema moet zijn, aangezien het 
definitieve juridische besluit voor meer 
dan de helft van de asielaanvragen in de 
EU negatief luidt3, en dat bijgevolg 
sterker nadruk moet worden gelegd op 
een meer doeltreffende terugkeer door 
middel van de sluiting van 
overnameovereenkomsten en de afgifte 
van consulaire laissez-passers;

3. verzoekt de EU de mensenrechten 
van vluchtelingen en migranten binnen 
het migratiepartnerschap met Afrika op 
de voorgrond te stellen, teneinde te 
waarborgen dat de strategie gebaseerd is 
op het principe van solidariteit, gedeelde 
verantwoordelijkheid en eerbiediging van 
het internationaal recht; benadrukt dat de 
EU en de lidstaten ontwikkelingshulp niet 
afhankelijk mogen stellen van het voldoen 
door Afrikaanse staten aan vereisten met 
betrekking tot terugkeer- en 
overnamebeleid, migratiebeheer en 
grenscontroles;

_________________
3 Bron: EUROSTAT

Or. en

Amendement 27
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Assita Kanko

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat migratie een 
prioritair thema moet zijn, aangezien het 
definitieve juridische besluit voor meer dan 
de helft van de asielaanvragen in de EU 
negatief luidt3, en dat bijgevolg sterker 
nadruk moet worden gelegd op een meer 
doeltreffende terugkeer door middel van de 
sluiting van overnameovereenkomsten en 
de afgifte van consulaire laissez-passers;

3. is van oordeel dat migratie een 
prioritair thema moet zijn, aangezien het 
definitieve juridische besluit voor meer dan 
de helft van de asielaanvragen in de EU 
negatief luidt3, en dat bijgevolg sterker 
nadruk moet worden gelegd op een meer 
doeltreffende terugkeer door middel van de 
efficiënte handhaving van bestaande 
overnameovereenkomsten en de sluiting 
van nieuwe overnameovereenkomsten en 
de afgifte van consulaire laissez-passers;

_________________ _________________
3 Bron: EUROSTAT 3 Bron: EUROSTAT

Or. en

Amendement 28
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat migratie een 
prioritair thema moet zijn, aangezien het 
definitieve juridische besluit voor meer 
dan de helft van de asielaanvragen in de 
EU negatief luidt3, en dat bijgevolg sterker 
nadruk moet worden gelegd op een meer 
doeltreffende terugkeer door middel van de 
sluiting van overnameovereenkomsten en 
de afgifte van consulaire laissez-passers;

3. is van oordeel dat migratie een 
prioritair thema moet zijn, aangezien bijna 
de helft van de asielaanvragen in de EU 
wordt goedgekeurd, en dat bijgevolg 
sterker nadruk moet worden gelegd op een 
meer doeltreffende terugkeer door middel 
van de sluiting van 
overnameovereenkomsten en de afgifte van 
consulaire laissez-passers;

_________________
3 Bron: EUROSTAT

Or. en
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Amendement 29
Tineke Strik, Damian Boeselager

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat migratie een 
prioritair thema moet zijn, aangezien het 
definitieve juridische besluit voor meer 
dan de helft van de asielaanvragen in de 
EU negatief luidt3, en dat bijgevolg 
sterker nadruk moet worden gelegd op 
een meer doeltreffende terugkeer door 
middel van de sluiting van 
overnameovereenkomsten en de afgifte 
van consulaire laissez-passers;

3. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de prioriteiten van Afrikaanse 
landen inzake migratie, meer bepaald de 
verbetering van legale migratie en 
mobiliteit en het faciliteren van 
overschrijvingstransacties in het kader 
van het aangekondigde nieuwe pact 
inzake immigratie en asiel en het nieuwe 
partnerschap EU-Afrika teneinde een 
echt “partnerschap tussen gelijken” te 
smeden;

_________________
3 Bron: EUROSTAT

Or. en

Amendement 30
Tineke Strik, Damian Boeselager

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herhaalt dat 
ontwikkelingssamenwerking volgens 
artikel 208 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
als voornaamste doel heeft armoede terug 
te dringen en op lange termijn uit te 
bannen, en nooit afhankelijk mag worden 
gesteld van de samenwerking van derde 
landen op het gebied van migratie en 
grenscontroles; erkent de cruciale rol van 
migranten en diasporagemeenschappen 
als de drijvende kracht achter de 
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ontwikkeling van zowel landen van 
herkomst als landen van bestemming; 
verzoekt de EU en de lidstaten zich actief 
te onthouden van beleid en praktijken die 
gedwongen ontheemding in de hand 
werken en de duurzame ontwikkeling in 
Afrika in gevaar brengen;

Or. en

Amendement 31
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het beheer van 
migratie en mobiliteit in Afrika en tussen 
Afrika en de EU een gezamenlijke aanpak 
vergt op basis van de beginselen van 
solidariteit, partnerschap, gedeelde 
verantwoordelijkheid en wederzijdse 
verantwoordingsplicht, alsook de 
eerbiediging van de mensenrechten, het 
internationaal recht en het maritiem 
recht; is van mening dat deze aanpak ook 
gemeenschappelijke strategieën moet 
omvatten voor een doeltreffende aanpak 
van de diepere oorzaken van gedwongen 
ontheemding en migratie; verzoekt de EU 
zich te richten op de verdere ontwikkeling 
van een doeltreffend hervestigingsbeleid, 
en de lidstaten om al het mogelijke te 
doen om hun hervestigingsplaatsen 
beschikbaar te stellen voor een belangrijk 
aantal vluchtelingen;

Or. en

Amendement 32
Beata Kempa
namens de ECR-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang van het 
versterken van de internationale 
samenwerking ter bestrijding van de 
mensenhandel, rekening houdend met het 
grote aantal slachtoffers uit Sub-
Saharaans Afrika en het feit dat het 
merendeel van de meldingen van 
mensenhandel Sub-Saharaans Afrika 
aanduiden als wereldspeler; vraagt om 
een uitgebreide multidisciplinaire aanpak 
en samenwerking op alle niveaus met de 
lokale overheden, met inbegrip van 
samenwerking op het gebied van 
internationale rechtshandhaving;

Or. en

Amendement 33
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de 
partnerschappen tussen de EU en de 
Afrikaanse landen van herkomst of 
doorreis van de migranten moeten worden 
versterkt om de terugkeer, overname en 
re-integratie te bevorderen van wie niet in 
aanmerking komt voor asiel in de EU; 
stelt in dit verband voor de sluiting van 
overnameovereenkomsten en de afgifte 
van consulaire laissez-passers te 
stimuleren en zo de asielprocedures in de 
Unie te versnellen;

Or. fr
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Amendement 34
Assita Kanko

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de EU en de 
Afrikaanse staten moeten samenwerken 
om de diepere oorzaken van illegale 
migratie aan te pakken door betere 
informatie-uitwisseling over criminele 
bendes en personen die zich schuldig 
maken aan mensenhandel en 
migrantensmokkel, alsook over de 
methoden die deze bendes en personen 
hanteren en de financiële gegevens over 
hun “bedrijfsmodel” teneinde een eind te 
maken aan hun modus operandi;

Or. en

Amendement 35
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat er dringend 
behoefte is aan veilige en legale routes 
voor mensen die bescherming nodig 
hebben, evenals een versoepeld beleid met 
betrekking tot werkvisa voor toegang tot 
de EU voor alle vaardigheidsniveaus, met 
inbegrip van 
socialebeschermingsmaatregelen van een 
vergelijkbaar niveau als dat voor EU-
burgers; verzoekt de EU en de lidstaten 
zich meer in te zetten voor de wereldwijde 
behoefte aan hervestiging en de 
gezinshereniging van onderdanen van 
derde landen te vergemakkelijken;

Or. en
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Amendement 36
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat 17 % van de 
wereldbevolking, of 1,3 miljard mensen, 
momenteel in Afrika woont; wijst erop dat 
er volgens de prognoses tegen 2050 in 
Afrika ten zuiden van de Sahara dubbel 
zoveel mensen zullen wonen als nu en dat 
Afrika goed zal zijn voor meer dan de 
helft van de wereldwijde demografische 
groei3 bis;
_________________
3 bis https://www.un.org/fr/sections/issues-
depth/population/index.html

Or. fr

Amendement 37
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat een van de 
belangrijkste redenen voor migratie onder 
Afrikaanse jongeren bestaat uit het 
gebrek aan kansen ten opzichte van het 
ambitieniveau in de landen van herkomst; 
verzoekt de EU dan ook meer te 
investeren in het bevorderen van goed 
bestuur en democratische processen, 
evenals de empowerment van 
democratische actoren;

Or. en
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Amendement 38
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept op tot intensievere 
samenwerking en coördinatie met de 
Afrikaanse staten teneinde de mensen- en 
wapenhandelnetwerken doeltreffend te 
kunnen bestrijden, migrantensmokkel 
tegen te gaan, en de naleving van de 
grondrechten en de bescherming van de 
slachtoffers van deze misdrijven te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 39
Nadine Morano

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt voor dat de Afrikaanse staten 
die meer samenwerking verlenen in de 
strijd tegen illegale immigratie, in het 
kader van de nieuwe strategie meer 
middelen kunnen krijgen; meent dat er bij 
een gelijkwaardig partnerschap geen 
sprake kan zijn van hulp zonder 
tegenprestatie;

Or. fr

Amendement 40
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans



PE654.056v01-00 26/50 AM\1210406NL.docx

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat 80 % van alle 
internationale migranten die afkomstig 
zijn uit Afrikaanse staten, binnen het 
Afrikaanse continent migreren en zo een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling, het 
welzijn en de integratie van Afrika;

Or. en

Amendement 41
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herinnert eraan dat migratie en 
mobiliteit tussen Afrika en de EU voor 
beide continenten voordelig zijn en aan 
beide kanten kansen op werkgelegenheid 
bieden; herinnert eraan dat 80 % van alle 
internationale migranten die afkomstig 
zijn uit Afrikaanse staten, binnen het 
Afrikaanse continent migreren en zo een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling, het 
welzijn en de integratie van Afrika; wijst 
op het feit dat reguliere migratie als 
alternatief moet worden geboden voor 
irreguliere migratie teneinde legale, 
veilige en georganiseerde routes naar de 
EU te kunnen bieden;

Or. en

Amendement 42
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat Afrikaanse landen 
een groot deel van het totale aantal 
wereldwijde vluchtelingen en intern 
ontheemden opvangen, wier kwetsbare 
situatie nog verder is verslechterd door de 
COVID-19-crisis; pleit voor een mondiale 
verdeling van de verantwoordelijkheden 
voor vluchtelingen in overeenstemming 
met het mondiaal pact inzake 
vluchtelingen, onder meer in de vorm van 
een toename van financiële steun en 
hervestiging; en de totstandbrenging van 
humanitaire corridors en de afgifte van 
humanitaire visa;

Or. en

Amendement 43
Nadine Morano

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst erop dat door het ontbreken 
van betrouwbare registers van de 
burgerlijke stand in sommige Afrikaanse 
staten veel burgers wettelijk niet bestaan 
en derhalve geen burgerrechten, 
democratische 
uitdrukkingsmogelijkheden of stemrecht 
hebben; beklemtoont dat de 
demografische statistieken hierdoor 
minder betrouwbaar en relevant zijn;

Or. fr

Amendement 44
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt het belang van een 
daadwerkelijk circulair migratiebeleid op 
basis waarvan zowel geschoolde als 
ongeschoolde arbeiders kunnen profiteren 
van de uitwisseling van vakkennis en 
mobiliteit tussen de EU en Afrika, zodat 
mensen kunnen terugkeren naar hun 
land van herkomst en daarmee de “brain 
gain” bevorderen;

Or. en

Amendement 45
Assita Kanko

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de EU en de Afrikaanse 
staten samen te werken ten behoeve van 
de totstandbrenging van een doeltreffende 
en verreikende voorlichtingscampagne 
over de risico’s en gevaren die samengaan 
met mensenhandel en migrantensmokkel 
teneinde te voorkomen dat mensen hun 
leven in gevaar brengen door op illegale 
wijze naar de EU te reizen;

Or. en

Amendement 46
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. vraagt dat de EU en de lidstaten 
met deze demografische elementen 
rekening houden in hun beleid, om zich 
voor te bereiden op de onvermijdelijke 
toekomstige migratiecrisis;

Or. fr

Amendement 47
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herinnert aan het belang van het 
opzetten van specifieke en 
gemeenschappelijke Europese zoek- en 
reddingsoperaties teneinde het verlies aan 
mensenlevens op zee te voorkomen;

Or. en

Amendement 48
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de EU en de 
Afrikaanse staten om veilige en legale 
migratiekanalen uit te breiden tussen 
Europa en Afrika en de reguliere 
mobiliteit op het Afrikaanse continent te 
bevorderen teneinde de 
mensenrechtenschendingen en het aantal 
sterfgevallen onder migranten op 
gevaarlijke migratieroutes terug te 
dringen, en om de voordelen van migratie 
maximaal te benutten overeenkomstig het 
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mondiaal pact inzake veilige, ordelijke en 
reguliere migratie; verzoekt de Commissie 
in dit kader erop toe te zien en te bewaken 
dat de samenwerking inzake 
migratiebeheer geen gevolgen heeft voor 
de mobiliteit binnen het Afrikaanse 
continent;

Or. en

Amendement 49
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. onderstreept dat het van 
belang is eerlijke en toegankelijke 
asielprocedures te waarborgen voor 
mensen die internationale bescherming 
behoeven, zowel in de EU als in de 
Afrikaanse staten; herinnert eraan dat 
collectieve uitzettingen en refoulement 
volgens de beginselen van het EU- en 
internationaal recht verboden zijn; 
benadrukt dat terugkeer alleen op veilige 
wijze mag worden uitgevoerd en pas nadat 
ieder individueel geval beoordeeld is en de 
klachtenprocedure is doorlopen, en dat 
altijd voorrang moet worden gegeven aan 
vrijwillige terugkeer boven gedwongen 
terugkeer;

Or. en

Amendement 50
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 quater. herinnert eraan dat “brain 
drain” een probleem vormt dat uiterst 
zorgvuldig moet worden aangepakt 
teneinde een daadwerkelijk, duurzaam 
strategisch partnerschap met Afrika tot 
stand te kunnen brengen; steunt de 
prioritering van in aanmerking komende 
aanvragen voor werkvergunningen uit 
landen van herkomst en doorreis naar 
Europa (bijvoorbeeld via ambassades of 
online) teneinde irreguliere migratie te 
ontmoedigen en de druk op het asielstelsel 
te verlichten;

Or. en

Amendement 51
Tineke Strik, Damian Boeselager

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. benadrukt dat duurzame 
terugkeer en re-integratie vergezeld 
moeten gaan van een solide 
langetermijnbeleid teneinde terugkeerders 
te steunen en structurele problemen in de 
landen van herkomst aan te pakken, 
onder meer op het gebied van duurzame 
en billijke economische structuren, goed 
bestuur, de rechtsstaat, de eerbiediging 
van mensenrechten en gendergelijkheid; 
benadrukt dat altijd voorrang moet 
worden gegeven aan vrijwillige terugkeer;

Or. en

Amendement 52
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. benadrukt dat het van 
belang is dat de nieuwe strategie concrete 
maatregelen omvat die tot doel hebben 
migranten- en diasporagemeenschappen 
in staat te stellen een bijdrage te leveren 
aan het vormgeven, uitvoeren en bewaken 
van de nieuwe strategie, en een hogere 
mate van betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld in de EU en 
Afrika te waarborgen bij het vormgeven 
van de strategie en het bewaken van de 
uitvoering ervan;

Or. en

Amendement 53
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 septies. wijst erop dat de 
klimaatverandering een belangrijke factor 
is die de risico’s van conflicten, droogte, 
hongersnood en migratie in Afrika en 
overal ter wereld vermenigvuldigt; 
onderstreept dat het Comité voor de 
rechten van de mens van de VN op 
20 januari 2020 uitspraak heeft gedaan 
over een klacht van een persoon die asiel 
zocht ten gevolge van de 
klimaatverandering, waarbij het 
verklaarde dat landen geen personen 
mogen uitzetten die worden 
geconfronteerd met door de 
klimaatverandering opgewekte 
omstandigheden die het recht op leven 
schenden; vraagt dat de strategie EU-
Afrika klimaatmigratie uitdrukkelijk 
behandelt en dringt er bij de EU op aan 
aanvullende routes te verstrekken voor 
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mensen die getroffen zijn door de 
klimaatverandering, met name wanneer 
zij traag op gang komende veranderingen 
van het leefmilieu ontvluchten, door de 
flexibiliteit van legale kanalen voor 
migrerende werknemers en hun gezin te 
verbeteren, met inbegrip van 
hervestigings- en mobiliteitsregelingen en 
preferentiële toegang voor werknemers 
afkomstig uit regio’s die door de 
klimaatverandering getroffen zijn;

Or. en

Amendement 54
Tineke Strik, Damian Boeselager

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt de digitalisering en 
modernisering van het openbaar bestuur 
van Afrikaanse staten, met name met het 
oog op de ontwikkeling van betrouwbare 
registers van de burgerlijke stand en de 
bevordering van de uitwisseling van 
gegevens, met het oog op de bestrijding 
van terrorisme en georganiseerde 
misdaad;

4. neemt nota van de speciale 
aandacht die in het kader van de nieuwe 
strategie EU-Afrika uitgaat naar de 
digitale economie; benadrukt dat als 
gevolg van de COVID-19-pandemie de 
zwakke punten van Afrika naar voren zijn 
gekomen die onder meer het gevolg zijn 
van gebrekkige economische 
diversificatie, een hoge afhankelijkheid 
van de uitvoer van grondstoffen, het 
gebrek aan universele gezondheidszorg, 
alsook het gebrek aan universele toegang 
tot energie-, water- en sanitaire 
voorzieningen; stelt naar aanleiding van 
het bovenstaande vraagtekens bij deze 
prioriteitsbepaling als onderdeel van de 
strategie EU-Afrika; herhaalt dat, met 
name gezien de financiële beperkingen, 
het ontwikkelen van digitale 
technologieën geen voorrang mag krijgen 
boven het aanpakken van dringendere 
kwesties in Afrika, zoals het voorzien in 
de menselijke basisbehoeften in de vorm 
van bijvoorbeeld toegang tot elektriciteit, 
onderwijs en sanitaire voorzieningen; is 
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voorstander van een digitaliseringsagenda 
voor het partnerschap EU-Afrika ter 
waarborging van de gelijke toegang tot en 
het gebruik en de ontwikkeling van 
digitale technologie met het oog op het 
overbruggen van de digitale kloof, met 
inbegrip van de digitale genderkloof;

Or. en

Amendement 55
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt de digitalisering en 
modernisering van het openbaar bestuur 
van Afrikaanse staten, met name met het 
oog op de ontwikkeling van betrouwbare 
registers van de burgerlijke stand en de 
bevordering van de uitwisseling van 
gegevens, met het oog op de bestrijding 
van terrorisme en georganiseerde 
misdaad;

4. vraagt aandacht voor het 
stimuleren van digitaliseringsprojecten en 
de modernisering van het openbaar bestuur 
van Afrikaanse staten door de EU en de 
lidstaten, met name met het oog op de 
ontwikkeling van registers van de 
burgerlijke stand; onderstreept het risico 
op misbruik van deze systemen door 
overheden die tegenstanders of 
mensenrechtenverdedigers vervolgen; 
dringt erop aan dat deze gegevens niet 
aan derde landen mogen worden 
doorgegeven, ook niet aan de EU en de 
lidstaten, wanneer dit niet plaatsvindt op 
grond van internationale 
overeenkomsten;

Or. en

Amendement 56
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt de digitalisering en 
modernisering van het openbaar bestuur 
van Afrikaanse staten, met name met het 
oog op de ontwikkeling van betrouwbare 
registers van de burgerlijke stand en de 
bevordering van de uitwisseling van 
gegevens, met het oog op de bestrijding 
van terrorisme en georganiseerde misdaad;

4. ondersteunt de digitalisering en 
modernisering van het openbaar bestuur 
van Afrikaanse staten, met name met het 
oog op het verschaffen van gelijke 
toegang en gelijke kansen voor alle 
burgers teneinde een stabiele democratie 
tot stand te brengen; vraagt dat meer 
aandacht wordt besteed aan de 
bevordering van de uitwisseling van 
gegevens met het oog op de bestrijding van 
terrorisme, transnationale en 
georganiseerde misdaad, met inbegrip van 
cybercriminaliteit en mensenhandel, en 
dat wordt gewaarborgd dat alle 
uitgewisselde gegevens onder de 
betreffende gegevensbeschermings- en 
privacywetgeving vallen;

Or. en

Amendement 57
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt de digitalisering en 
modernisering van het openbaar bestuur 
van Afrikaanse staten, met name met het 
oog op de ontwikkeling van betrouwbare 
registers van de burgerlijke stand en de 
bevordering van de uitwisseling van 
gegevens, met het oog op de bestrijding 
van terrorisme en georganiseerde misdaad;

4. ondersteunt de digitalisering en 
modernisering van het openbaar bestuur 
van Afrikaanse staten, met name met het 
oog op de ontwikkeling van betrouwbare 
registers van de burgerlijke stand en de 
bevordering van de uitwisseling van 
gegevens, met het oog op de bestrijding 
van terrorisme en georganiseerde misdaad; 
herinnert eraan dat de bestrijding van 
terrorisme een gezamenlijke prioriteit is; 
verzoekt de EU haar inspanningen voort 
te zetten en de Afrikaanse partners 
ruimere bijstand te verlenen in gebieden 
die met terrorisme te kampen hebben;

Or. fr
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Amendement 58
Assita Kanko

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt de digitalisering en 
modernisering van het openbaar bestuur 
van Afrikaanse staten, met name met het 
oog op de ontwikkeling van betrouwbare 
registers van de burgerlijke stand en de 
bevordering van de uitwisseling van 
gegevens, met het oog op de bestrijding 
van terrorisme en georganiseerde misdaad;

4. merkt op dat de Afrikaanse staten 
een knooppunt voor innovatie, 
ondernemerschap en kleine en 
middelgrote ondernemingen vormen en 
ondersteunt derhalve de digitalisering en 
modernisering van het openbaar bestuur 
van Afrikaanse staten, met name met het 
oog op de ontwikkeling van betrouwbare 
registers van de burgerlijke stand en de 
bevordering van de uitwisseling van 
gegevens, met het oog op de bestrijding 
van terrorisme en georganiseerde misdaad;

Or. en

Amendement 59
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt de digitalisering en 
modernisering van het openbaar bestuur 
van Afrikaanse staten, met name met het 
oog op de ontwikkeling van betrouwbare 
registers van de burgerlijke stand en de 
bevordering van de uitwisseling van 
gegevens, met het oog op de bestrijding 
van terrorisme en georganiseerde misdaad;

4. ondersteunt de digitalisering en 
modernisering van het openbaar bestuur 
van Afrikaanse staten, met name met het 
oog op de ontwikkeling van betrouwbare 
registers van de burgerlijke stand en de 
bevordering van de uitwisseling van 
gegevens, met het oog op de bestrijding 
van terrorisme en alle vormen van 
georganiseerde misdaad, met name 
mensenhandel en -smokkel;

Or. en
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Amendement 60
Nadine Morano

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt de digitalisering en 
modernisering van het openbaar bestuur 
van Afrikaanse staten, met name met het 
oog op de ontwikkeling van betrouwbare 
registers van de burgerlijke stand en de 
bevordering van de uitwisseling van 
gegevens, met het oog op de bestrijding 
van terrorisme en georganiseerde misdaad;

4. ondersteunt de digitalisering en 
modernisering van het openbaar bestuur 
van Afrikaanse staten, met name met het 
oog op de ontwikkeling van betrouwbare 
registers van de burgerlijke stand en 
beveiligde identiteitsbewijzen, en de 
bevordering van de uitwisseling van 
gegevens, met het oog op de bestrijding 
van terrorisme en georganiseerde misdaad;

Or. fr

Amendement 61
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept in het bijzonder op om 
inzake arbeidsmigratie nauwer samen te 
werken en een strategie EU-Afrika uit te 
werken door de legale migratiekanalen 
naar de EU te verbeteren, om enerzijds in 
te spelen op de demografische 
ontwikkelingen in de Unie en de huidige 
en toekomstige tekorten aan laag-, 
middelhoog- en hoogopgeleide 
werknemers en anderzijds te voorkomen 
dat migranten op illegale migratiekanalen 
zijn aangewezen;

Or. fr
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Amendement 62
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op het feit dat het 
genderperspectief integraal onderdeel 
moet zijn van de strategie, naast de 
specifieke maatregelen en een specifieke 
begrotingslijn voor de rechten van 
vrouwen waarbij jeugd- en feministische 
organisaties alsook door vrouwen geleide 
organisaties zijn betrokken; benadrukt dat 
de strategie de toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten moet 
waarborgen, alsook de bescherming en 
bevordering van LGBTI-rechten;

Or. en

Amendement 63
Assita Kanko

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de EU nauw samen te 
werken met de Afrikaanse staten bij het 
ontwikkelen van mondiale normen voor 
gegevensbescherming ter waarborging 
van toekomstige gegevensstromen, onder 
meer om de criminaliteit te kunnen 
aanpakken en beide economieën te 
versterken;

Or. en

Amendement 64
Fabienne Keller, Olivier Chastel
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. vindt het van essentieel belang dat 
een dergelijk arbeidsmigratiebeleid beide 
partijen in gelijke mate ten goede komt en 
dat het geen braindrain en 
competentieverlies van Afrika naar 
Europa tot gevolg heeft; staat in dit 
verband achter de programma’s om in het 
land van herkomst evenveel 
arbeidskrachten op te leiden als het aantal 
werkvergunningen dat in de EU wordt 
afgegeven, teneinde actief bij te dragen 
aan welvaart, innovatie en groei in de 
Afrikaanse landen;

Or. fr

Amendement 65
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. is van mening dat de 
versnippering van de nationale 
regelgevingen inzake arbeidsmigratie in 
de Unie en de complexe en zeer 
bureaucratische procedures het gebruik 
van legale migratiekanalen in de Unie 
ontmoedigen; raadt aan om in het kader 
van het partnerschap EU-Afrika een 
geharmoniseerde en niet-bureaucratische 
Europese aanvraagprocedure in te 
voeren; stelt voor om de aanvraag en 
afgifte van werkvergunningen online of 
via de ambassades en consulaten in de 
Afrikaanse landen te bevorderen, zodat 
arbeidskrachten worden ontmoedigd om 
gebruik te maken van illegale 
migratiekanalen of asielprocedures in de 
EU;
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Or. fr

Amendement 66
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verwelkomt de constante 
economische groei van Afrika; verzoekt de 
Afrikaanse Unie bijgevolg alles in het werk 
te stellen om haar eigen jongeren, die de 
belangrijkste motor voor de ontwikkeling 
van het continent zijn4, een goede toekomst 
te bieden, en derhalve het fenomeen van 
niet-begeleide minderjarigen die in 
Europa aankomen, doeltreffend te 
bestrijden en mee te werken aan de 
overname van degenen die voor terugkeer 
in aanmerking komen;

5. verwelkomt de constante 
economische groei van Afrika; verzoekt de 
Afrikaanse Unie bijgevolg alles in het werk 
te stellen om haar eigen jongeren, die de 
belangrijkste motor voor de ontwikkeling 
van het continent zijn4, een goede toekomst 
te bieden;

_________________ _________________
4 62 % van de bevolking in Afrika ten 
zuiden van de Sahara is jonger dan 25 
(2019)https://population.un.org/wpp/Public
ations/Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % van de bevolking in Afrika ten 
zuiden van de Sahara is jonger dan 25 
(2019)https://population.un.org/wpp/Public
ations/Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Amendement 67
Tineke Strik, Damian Boeselager

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verwelkomt de constante 
economische groei van Afrika; verzoekt de 
Afrikaanse Unie bijgevolg alles in het 
werk te stellen om haar eigen jongeren, 
die de belangrijkste motor voor de 
ontwikkeling van het continent zijn4, een 

5. herinnert eraan dat de grootste 
generatie jongeren ooit in Afrika woont4; 
vraagt derhalve om krachtige 
investeringen in de menselijke 
ontwikkeling van de jongere generaties 
door toegang tot bepaalde rechten te 
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goede toekomst te bieden, en derhalve het 
fenomeen van niet-begeleide 
minderjarigen die in Europa aankomen, 
doeltreffend te bestrijden en mee te 
werken aan de overname van degenen die 
voor terugkeer in aanmerking komen;

waarborgen, waaronder de toegang tot 
onderwijs, voedzame levensmiddelen, 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, en eerbiediging van de 
mensenrechten, en benadrukt dat deze 
maatregelen een centrale rol moeten 
spelen om mensen, met inbegrip van 
jongeren, te helpen uit de armoede te 
geraken;

_________________ _________________
4 62 % van de bevolking in Afrika ten 
zuiden van de Sahara is jonger dan 25 
(2019)https://population.un.org/wpp/Public
ations/Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % van de bevolking in Afrika ten 
zuiden van de Sahara is jonger dan 25 
(2019)https://population.un.org/wpp/Public
ations/Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Amendement 68
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verwelkomt de constante 
economische groei van Afrika; verzoekt de 
Afrikaanse Unie bijgevolg alles in het werk 
te stellen om haar eigen jongeren, die de 
belangrijkste motor voor de ontwikkeling 
van het continent zijn4, een goede toekomst 
te bieden, en derhalve het fenomeen van 
niet-begeleide minderjarigen die in 
Europa aankomen, doeltreffend te 
bestrijden en mee te werken aan de 
overname van degenen die voor terugkeer 
in aanmerking komen;

5. merkt op dat hoewel de algemene 
economische groei van het Afrikaanse 
continent boven het wereldgemiddelde 
ligt, er grote verschillen tussen de staten 
blijven bestaan en dat in sommige de 
groei en het bbp per inwoner er zelfs op 
achteruitgaan; verzoekt de Afrikaanse 
Unie alles in het werk te stellen om een 
rechtvaardige en inclusieve economische 
groei te ondersteunen die iedereen ten 
goede komt, in het bijzonder de jongeren, 
die de belangrijkste motor voor de 
ontwikkeling van het continent zijn4;

_________________ _________________
4 62 % van de bevolking in Afrika ten 
zuiden van de Sahara is jonger dan 25 
(2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % van de bevolking in Afrika ten 
zuiden van de Sahara is jonger dan 25 
(2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf
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Or. fr

Amendement 69
Jan-Christoph Oetjen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verwelkomt de constante 
economische groei van Afrika; verzoekt de 
Afrikaanse Unie bijgevolg alles in het werk 
te stellen om haar eigen jongeren, die de 
belangrijkste motor voor de ontwikkeling 
van het continent zijn4, een goede toekomst 
te bieden, en derhalve het fenomeen van 
niet-begeleide minderjarigen die in 
Europa aankomen, doeltreffend te 
bestrijden en mee te werken aan de 
overname van degenen die voor terugkeer 
in aanmerking komen;

5. verwelkomt de constante 
economische groei van Afrika; verzoekt de 
Afrikaanse Unie bijgevolg alles in het werk 
te stellen om haar eigen jongeren, die de 
belangrijkste motor voor de ontwikkeling 
van het continent zijn4, een goede toekomst 
te bieden, en derhalve mee te werken aan 
de overname van degenen die voor 
terugkeer in aanmerking komen;

_________________ _________________
4 62 % van de bevolking in Afrika ten 
zuiden van de Sahara is jonger dan 25 
(2019)https://population.un.org/wpp/Public
ations/Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % van de bevolking in Afrika ten 
zuiden van de Sahara is jonger dan 25 
(2019)https://population.un.org/wpp/Public
ations/Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Amendement 70
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verwelkomt de constante 
economische groei van Afrika; verzoekt de 
Afrikaanse Unie bijgevolg alles in het 
werk te stellen om haar eigen jongeren, 
die de belangrijkste motor voor de 
ontwikkeling van het continent zijn4, een 
goede toekomst te bieden, en derhalve het 

5. hoopt dat de duurzame 
ontwikkeling van Afrika aanhoudt; 
verzoekt de EU en de lidstaten bijgevolg 
hieraan mee te werken op basis van de 
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Afrikaanse staten; herinnert eraan dat er 
specifieke maatregelen moeten worden 
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fenomeen van niet-begeleide 
minderjarigen die in Europa aankomen, 
doeltreffend te bestrijden en mee te 
werken aan de overname van degenen die 
voor terugkeer in aanmerking komen;

getroffen om migranten te beschermen 
tegen overlijden, verdwijning, scheiding 
van hun gezin en schending van hun 
rechten, onder meer door toepassing van 
het beginsel van non-refoulement en de 
belangen van het kind; 

_________________
4 62 % van de bevolking in Afrika ten 
zuiden van de Sahara is jonger dan 25 
(2019)https://population.un.org/wpp/Publi
cations/Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Amendement 71
Nadine Morano

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verwelkomt de constante 
economische groei van Afrika; verzoekt de 
Afrikaanse Unie bijgevolg alles in het werk 
te stellen om haar eigen jongeren, die de 
belangrijkste motor voor de ontwikkeling 
van het continent zijn4, een goede toekomst 
te bieden, en derhalve het fenomeen van 
niet-begeleide minderjarigen die in Europa 
aankomen, doeltreffend te bestrijden en 
mee te werken aan de overname van 
degenen die voor terugkeer in aanmerking 
komen;

5. verwelkomt de constante 
economische groei van Afrika; verzoekt de 
Afrikaanse Unie bijgevolg alles in het werk 
te stellen om haar eigen jongeren, die de 
belangrijkste motor voor de ontwikkeling 
van het continent zijn4, een goede toekomst 
te bieden, en derhalve het fenomeen van 
niet-begeleide minderjarigen die, uitgebuit 
door mensensmokkelaars, in Europa 
aankomen, doeltreffend te bestrijden en 
mee te werken aan de overname van 
degenen die voor terugkeer in aanmerking 
komen;

_________________ _________________
4 62 % van de bevolking in Afrika ten 
zuiden van de Sahara is jonger dan 25 
(2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % van de bevolking in Afrika ten 
zuiden van de Sahara is jonger dan 25 
(2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. fr
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Amendement 72
Assita Kanko

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verwelkomt de constante 
economische groei van Afrika; verzoekt de 
Afrikaanse Unie bijgevolg alles in het werk 
te stellen om haar eigen jongeren, die de 
belangrijkste motor voor de ontwikkeling 
van het continent zijn4, een goede toekomst 
te bieden, en derhalve het fenomeen van 
niet-begeleide minderjarigen die in Europa 
aankomen, doeltreffend te bestrijden en 
mee te werken aan de overname van 
degenen die voor terugkeer in aanmerking 
komen;

5. verwelkomt de constante 
economische groei van Afrika; verzoekt de 
Afrikaanse Unie bijgevolg alles in het werk 
te stellen om haar eigen jongeren, die de 
belangrijkste motor voor de ontwikkeling 
van het continent zijn4, een goede toekomst 
te bieden, en derhalve het fenomeen van 
niet-begeleide minderjarigen en illegale 
migranten die in Europa aankomen, 
doeltreffend te bestrijden en mee te werken 
aan de overname van degenen die voor 
terugkeer in aanmerking komen;

_________________ _________________
4 62 % van de bevolking in Afrika ten 
zuiden van de Sahara is jonger dan 25 
(2019)https://population.un.org/wpp/Public
ations/Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % van de bevolking in Afrika ten 
zuiden van de Sahara is jonger dan 25 
(2019)https://population.un.org/wpp/Public
ations/Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Amendement 73
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt dat wordt afgestapt van het 
idee van verplichte solidariteit voor de 
opvang en verdeling van migranten over 
de lidstaten als onderdeel van het 
toekomstige pact voor asiel en migratie, 
en dat het beginsel van grootschalige 
regularisatie door de lidstaten erin wordt 
verboden;

Or. fr
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Amendement 74
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt de cruciale rol die het 
maatschappelijk middenveld wereldwijd 
speelt bij de ondersteuning van de 
democratie en de consolidatie van de 
politieke dialoog; benadrukt dat de 
deelname van het maatschappelijk 
middenveld aan het partnerschap tussen 
Afrika en de EU moet worden bevorderd 
door ngo’s te betrekken bij de strategie 
EU-Afrika;

Or. en

Amendement 75
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt het belang van het 
ontwikkelen van goed beleid ter 
waarborging van gelijke toegang tot 
hoogwaardig onderwijs, inclusieve 
programma’s voor het aanleren van 
vaardigheden voor alle kinderen, en het 
creëren van sectoroverschrijdende kansen 
ten behoeve van sociale vooruitgang en 
economische groei;

Or. en

Amendement 76
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Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de EU directe en indirecte 
bijstand te verstrekken aan migranten en 
vluchtelingen in de buurt van de plaats 
die zij zijn ontvlucht, maar ook meer 
engagement aan de dag te leggen op het 
vlak van hervestiging in de EU voor de 
meest kwetsbare groepen;

Or. en

Amendement 77
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. betreurt het feit dat veel 
economische migranten bij gebrek aan 
alternatieve kanalen asiel aanvragen in de 
EU; verzoekt de EU meer kanalen voor 
legale migratie tot stand te brengen 
teneinde de mobiliteit te vergemakkelijken 
en de druk op de overbelaste asielstelsels 
te verlichten; is van mening dat een 
opener visumbeleid een duurzame manier 
vormt om het beheer van de 
arbeidsmigratie te vereenvoudigen; 
benadrukt het belang van economische 
partnerschappen tussen Europese en 
Afrikaanse ondernemingen, met name 
kmo’s, om op beide continenten de 
economische kansen te vergroten;

Or. en

Amendement 78
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Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is verheugd over de inspanningen 
van Afrikaanse leiders op het gebied van 
de ontwikkeling en bevordering van 
wetgeving die gericht is op de bestrijding 
van seksueel en huiselijk geweld, seksuele 
intimidatie, kindhuwelijken, verkrachting 
binnen een relatie, en alle vormen van 
misbruik, en benadrukt dat deze 
samenwerking moet worden verdiept;

Or. en

Amendement 79
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de EU en de lidstaten de 
hulp aan de Afrikaanse staten afhankelijk 
te maken van de sluiting van 
overeenkomsten voor de daadwerkelijke 
overname van alle illegale immigranten in 
de EU die voor terugkeer in aanmerking 
komen;

Or. fr

Amendement 80
Tineke Strik, Damian Boeselager

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement
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6. vraagt dat de veiligheid en de 
belangen van het Europese continent en 
van de EU-burgers in aanmerking worden 
genomen.

6. neemt nota van het nauwe verband 
tussen veerkracht, veiligheid, vrede en 
governance en benadrukt dat het van 
belang is specifieke aandacht te besteden 
aan de menselijke veiligheid, de diepere 
oorzaken van conflicten aan te pakken, en 
te waarborgen dat de betrokkenheid van 
de EU gebaseerd is op een conflictbewuste 
benadering en de behoeften en 
initiatieven van de lokale bevolking, met 
name waar het op de vrede en democratie 
gerichte initiatieven vanuit het 
maatschappelijk middenveld betreft.

Or. en

Amendement 81
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt dat de veiligheid en de 
belangen van het Europese continent en 
van de EU-burgers in aanmerking worden 
genomen.

6. vraagt dat de menselijke veiligheid 
van het Afrikaanse en Europese continent 
en van hun burgers in aanmerking wordt 
genomen; wijst op het feit dat prioriteit 
moet worden gegeven aan de 
volksgezondheidsstelsels van beide 
partijen teneinde universele toegang tot 
gezondheidszorg te waarborgen, met 
inbegrip van onderzoek en ontwikkeling 
ten behoeve van de wereldgezondheid.

Or. en

Amendement 82
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt dat de veiligheid en de 
belangen van het Europese continent en 
van de EU-burgers in aanmerking worden 
genomen.

6. vraagt dat de belangen en legitieme 
verwachtingen van zowel de Europese als 
de Afrikaanse staten in aanmerking 
worden genomen, onder meer in de vorm 
van directe deelname van organisaties van 
het maatschappelijk middenveld aan de 
strategie EU-Afrika.

Or. en

Amendement 83
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt dat de veiligheid en de 
belangen van het Europese continent en 
van de EU-burgers in aanmerking worden 
genomen.

6. vraagt dat de veiligheid, de 
Europese identiteit en de belangen van het 
Europese continent en van de EU-burgers 
in aanmerking worden genomen;

Or. fr

Amendement 84
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt dat de veiligheid en de 
belangen van het Europese continent en 
van de EU-burgers in aanmerking worden 
genomen.

6. vraagt dat de veiligheid en de 
belangen van zowel het Europese als het 
Afrikaanse continent en van hun burgers 
in aanmerking worden genomen.

Or. en
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Amendement 85
Assita Kanko

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat de empowerment 
van vrouwen en meisjes en hun 
bescherming tegen mensenhandel, geweld 
en uitbuiting, een prioriteit moeten 
vormen in de samenwerking met de 
Afrikaanse staten; stelt vast dat dit kan 
worden bevorderd door de uitwisseling 
van beste praktijken en specifieke EU-
initiatieven met betrekking tot onderwijs 
en gezondheidszorg voor vrouwen en 
meisjes; benadrukt dat het waarborgen 
van de gelijkheid, grondrechten en 
vrijheden van vrouwen en meisjes een 
essentieel onderdeel vormt voor het 
bestrijden van criminaliteit en het 
versterken van de Afrikaanse economie;

Or. en

Amendement 86
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept op tot meer samenwerking 
tussen de EU, de lidstaten en de 
Afrikaanse staten, en tot een sterke 
uitbreiding van de controlemiddelen aan 
de buiten- en binnengrenzen om 
bevolkingsverplaatsingen naar Europa te 
stoppen.

Or. fr


