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Amendement 1
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens, 
de artikelen 2, 6 en 7 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

– gezien het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de artikelen 2, 6 en 7 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie,

Or. pl

Amendement 2
Cristian Terheş

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het voorstel voor 
een verordening van de Raad bijdraagt tot 
grotere doeltreffendheid van het Bureau 
voor de grondrechten door het in staat te 
stellen volledig te opereren op alle 
gebieden die onder de bevoegdheid van de 
Unie vallen en door de taken en 
werkmethoden ervan te verduidelijken;

A. overwegende dat het voorstel voor 
een verordening van de Raad bijdraagt tot 
grotere doeltreffendheid van het Bureau 
voor de grondrechten door het in staat te 
stellen te opereren binnen de duidelijk 
afgebakende grenzen en bevoegdheden 
van de Unie, met inachtneming van de 
soevereiniteit en constitutionele orde van 
de lidstaten, en door de taken en 
werkmethoden ervan te verduidelijken;

Or. en

Amendement 3
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het voorstel voor 
een verordening van de Raad bijdraagt tot 
grotere doeltreffendheid van het Bureau 
voor de grondrechten door het in staat te 
stellen volledig te opereren op alle 
gebieden die onder de bevoegdheid van de 
Unie vallen en door de taken en 
werkmethoden ervan te verduidelijken;

A. overwegende dat met het voorstel 
voor een verordening van de Raad wordt 
beoogd de bevoegdheden van het Bureau 
voor de grondrechten uit te breiden en zijn 
taken en werkmethoden te verduidelijken;

Or. en

Amendement 4
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het voorstel voor 
een verordening van de Raad bijdraagt tot 
grotere doeltreffendheid van het Bureau 
voor de grondrechten door het in staat te 
stellen volledig te opereren op alle 
gebieden die onder de bevoegdheid van de 
Unie vallen en door de taken en 
werkmethoden ervan te verduidelijken;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 5
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het voorstel voor 
een verordening van de Raad bijdraagt tot 
grotere doeltreffendheid van het Bureau 
voor de grondrechten door het in staat te 
stellen volledig te opereren op alle 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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gebieden die onder de bevoegdheid van de 
Unie vallen en door de taken en 
werkmethoden ervan te verduidelijken;

Or. de

Amendement 6
Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de 
rechtsgrondslag van dit instrument in 
deze fase unanimiteit binnen de Raad en 
goedkeuring van het Parlement vereist, 
met als gevolg dat het Parlement in 
beperkte mate is betrokken bij deze 
hervorming;

Or. en

Amendement 7
Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de rol van het 
Bureau voor de grondrechten als een 
onafhankelijk en volledig ontwikkeld EU-
agentschap en waakhond op het gebied 
van de grondrechten verder moet worden 
versterkt;

Schrappen

Or. pl

Amendement 8
Cristian Terheş
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de rol van het 
Bureau voor de grondrechten als een 
onafhankelijk en volledig ontwikkeld EU-
agentschap en waakhond op het gebied 
van de grondrechten verder moet worden 
versterkt;

Schrappen

Or. en

Amendement 9
Łukasz Kohut, Rasmus Andresen, Izaskun Bilbao Barandica, François Alfonsi, Ilhan 
Kyuchyuk, Iuliu Winkler, Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de rol van het 
Bureau voor de grondrechten als een 
onafhankelijk en volledig ontwikkeld 
EU-agentschap en waakhond op het gebied 
van de grondrechten verder moet worden 
versterkt;

B. overwegende dat de rol van het 
Bureau voor de grondrechten als een 
onafhankelijk en volledig ontwikkeld 
EU-agentschap en waakhond op het gebied 
van de grondrechten verder moet worden 
versterkt; wijst in dit kader op het 
baanbrekende arrest van het Gerecht van 
24 september 2019, waarin wordt 
verduidelijkt dat eerbiediging van de 
rechten van personen die tot minderheden 
behoren een EU-waarde is en dat het 
eerbiedigen en bevorderen van de 
culturele en taalkundige verscheidenheid 
in de EU een doelstelling van de Unie is;

Or. en

Amendement 10
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
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Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de rol van het 
Bureau voor de grondrechten als een 
onafhankelijk en volledig ontwikkeld 
EU-agentschap en waakhond op het gebied 
van de grondrechten verder moet worden 
versterkt;

B. overwegende dat de rol van het 
Bureau voor de grondrechten als een 
onafhankelijk en volledig ontwikkeld 
EU-agentschap en waakhond op het gebied 
van de grondrechten verder moet worden 
versterkt; overwegende dat het Bureau 
voor de grondrechten helpt bij het zo 
effectief mogelijk bevorderen en 
beschermen van grondrechten om de 
EU-instellingen te versterken op het 
gebied van de grondrechten;

Or. ro

Amendement 11
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de rol van het 
Bureau voor de grondrechten als een 
onafhankelijk en volledig ontwikkeld 
EU-agentschap en waakhond op het gebied 
van de grondrechten verder moet worden 
versterkt;

B. overwegende dat het Bureau voor 
de grondrechten een belangrijke bijdrage 
levert aan de eerbiediging van de 
grondrechten en als een onafhankelijk en 
volledig ontwikkeld EU-agentschap en 
waakhond op het gebied van de 
grondrechten absoluut verder moet worden 
versterkt;

Or. de

Amendement 12
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement
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B. overwegende dat de rol van het 
Bureau voor de grondrechten als een 
onafhankelijk en volledig ontwikkeld 
EU-agentschap en waakhond op het gebied 
van de grondrechten verder moet worden 
versterkt;

B. overwegende dat de rol van het 
Bureau voor de grondrechten als een 
onafhankelijk en volledig ontwikkeld 
EU-agentschap en waakhond op het gebied 
van de grondrechten verder moet worden 
versterkt en dat zijn mandaat moet worden 
uitgebreid;

Or. en

Amendement 13
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het meerjarige 
kader (met een looptijd van vijf jaar) 
weinig toegevoegde waarde heeft en het 
vermogen van het Bureau voor de 
grondrechten om zijn werkzaamheden zo 
doeltreffend mogelijk uit te voeren en om 
tegemoet te komen aan de verwachtingen 
van belanghebbenden in het kader van 
opkomende problemen met betrekking tot 
de grondrechten, aanzienlijk beperkt; 
overwegende dat het meerjarige kader 
moet worden afgeschaft en de beperking 
van de activiteiten van het Bureau voor de 
grondrechten tot de thematische terreinen 
die eronder vallen, moet worden 
opgeheven;

Or. en

Amendement 14
Cristian Terheş

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement
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C. overwegende dat de EU-ambities 
op het vlak van het ontwikkelen van een 
sterkere externe dimensie tot uitdrukking 
moeten worden gebracht in de nauwere 
betrokkenheid van het Bureau voor de 
grondrechten bij het monitoren van en het 
uitoefenen van toezicht op het handelen 
en de activiteiten van de Unie en haar 
lidstaten op het gebied van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid;

Schrappen

Or. en

Amendement 15
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de EU-ambities 
op het vlak van het ontwikkelen van een 
sterkere externe dimensie tot uitdrukking 
moeten worden gebracht in de nauwere 
betrokkenheid van het Bureau voor de 
grondrechten bij het monitoren van en het 
uitoefenen van toezicht op het handelen 
en de activiteiten van de Unie en haar 
lidstaten op het gebied van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid;

Schrappen

Or. en

Amendement 16
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de EU-ambities C. overwegende dat de EU-ambities 
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op het vlak van het ontwikkelen van een 
sterkere externe dimensie tot uitdrukking 
moeten worden gebracht in de nauwere 
betrokkenheid van het Bureau voor de 
grondrechten bij het monitoren van en het 
uitoefenen van toezicht op het handelen en 
de activiteiten van de Unie en haar 
lidstaten op het gebied van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid;

op het vlak van het ontwikkelen van een 
sterkere externe dimensie tot uitdrukking 
moeten worden gebracht in de nauwere 
betrokkenheid van het Bureau voor de 
grondrechten bij het monitoren van en het 
uitoefenen van toezicht op het handelen en 
de activiteiten van de Unie en haar 
lidstaten op het gebied van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, en in het bijzonder het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid dat onder zijn mandaat 
valt;

Or. en

Amendement 17
Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de EU-ambities 
op het vlak van het ontwikkelen van een 
sterkere externe dimensie tot uitdrukking 
moeten worden gebracht in de nauwere 
betrokkenheid van het Bureau voor de 
grondrechten bij het monitoren van en het 
uitoefenen van toezicht op het handelen 
en de activiteiten van de Unie en haar 
lidstaten op het gebied van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid;

C. overwegende dat er in de 
Verdragen geen grondslag wordt geboden 
waardoor een EU-agentschap de 
uitvoering door de lidstaten van het 
binnenlands of buitenlands beleid grondig 
mag onderzoeken;

Or. pl

Amendement 18
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de EU-ambities 
op het vlak van het ontwikkelen van een 
sterkere externe dimensie tot uitdrukking 
moeten worden gebracht in de nauwere 
betrokkenheid van het Bureau voor de 
grondrechten bij het monitoren van en het 
uitoefenen van toezicht op het handelen en 
de activiteiten van de Unie en haar 
lidstaten op het gebied van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid;

C. overwegende dat de EU-ambities 
op het vlak van het ontwikkelen van een 
sterkere externe dimensie tot uitdrukking 
moeten worden gebracht in de 
betrokkenheid van het Bureau voor de 
grondrechten bij het monitoren van en het 
uitoefenen van toezicht op het handelen en 
de activiteiten van de Unie en haar 
lidstaten op het gebied van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid;

Or. de

Amendement 19
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat - in een 
geglobaliseerde wereld - internationale 
samenwerking met derde landen steeds 
belangrijker is om grondrechten voldoende 
te beschermen;

D. overwegende dat – in een 
geglobaliseerde wereld – internationale 
samenwerking met derde landen steeds 
belangrijker is om grondrechten voldoende 
te beschermen en persoonsgegevens te 
beschermen en beveiligen;

Or. ro

Amendement 20
Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat - in een 
geglobaliseerde wereld - internationale 
samenwerking met derde landen steeds 
belangrijker is om grondrechten 

D. overwegende dat – in een 
geglobaliseerde wereld – internationale 
samenwerking met derde landen steeds 
belangrijker is om de invloed van de 
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voldoende te beschermen; lidstaten die samen de Europese Unie 
vormen te versterken;

Or. pl

Amendement 21
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat - in een 
geglobaliseerde wereld - internationale 
samenwerking met derde landen steeds 
belangrijker is om grondrechten 
voldoende te beschermen;

D. overwegende dat het – in een 
geglobaliseerde wereld – steeds 
belangrijker is om volledige bescherming 
van de grondrechten te garanderen in het 
kader van internationale samenwerking 
met derde landen;

Or. en

Amendement 22
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat - in een 
geglobaliseerde wereld - internationale 
samenwerking met derde landen steeds 
belangrijker is om grondrechten voldoende 
te beschermen;

D. overwegende dat het – in een 
geglobaliseerde wereld – door de 
internationale samenwerking met derde 
landen onontbeerlijk is de grondrechten 
voldoende te beschermen;

Or. de

Amendement 23
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat voor het Bureau 
voor de grondrechten een cruciale rol is 
weggelegd bij het voorkomen van 
schendingen van grondrechten aan de 
buitengrenzen van de Europese Unie door 
toezicht te houden op de toepassing van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, en van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en het internationale recht, 
door autoriteiten of overheidsorganen die 
zijn betrokken bij het beheer en de 
bewaking van grenzen;

Or. en

Amendement 24
Cristian Terheş

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat antisemitisme en 
haatmisdrijven jegens andere etnische en 
religieuze groepen in de EU een steeds 
groter probleem zijn en overwegende dat 
het Bureau voor de grondrechten al goed 
werk heeft verricht op dit gebied en dat 
het derhalve een goed idee is om 
antisemitisme en haatmisdrijven jegens 
etnische en religieuze groepen op te 
nemen in de vooraf afgebakende 
werkterreinen van het Bureau;

Or. en

Amendement 25
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
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Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de grondrechten 
van groepen met een kwetsbare sociaal-
economische of gezondheidsstatus door de 
COVID-19-crisis verder onder druk zijn 
komen te staan;

Or. en

Amendement 26
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat bij de burgers 
van de EU vertrouwen in het werk van 
politie en justitie kan worden gewekt 
wanneer voor voldoende monitoring van 
en toezicht op het handelen en de 
activiteiten van de Unie en haar lidstaten 
wordt gezorgd om te bewerkstelligen dat 
deze met de grondrechten stroken, en 
verder overwegende dat de activiteiten van 
het Bureau voor de grondrechten op het 
gebied van vrijheid, veiligheid en justitie 
derhalve van het allergrootste belang is;

Schrappen

Or. en

Amendement 27
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat bij de burgers van 
de EU vertrouwen in het werk van politie 

E. overwegende dat bij de burgers van 
de EU vertrouwen in het werk van politie 
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en justitie kan worden gewekt wanneer 
voor voldoende monitoring van en toezicht 
op het handelen en de activiteiten van de 
Unie en haar lidstaten wordt gezorgd om te 
bewerkstelligen dat deze met de 
grondrechten stroken, en verder 
overwegende dat de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten op het gebied 
van vrijheid, veiligheid en justitie derhalve 
van het allergrootste belang is;

en justitie alleen kan worden gewekt 
wanneer voor zorgvuldige en consequente 
monitoring van en toezicht op het handelen 
en de activiteiten van de Unie en haar 
lidstaten wordt gezorgd en wordt 
bewerkstelligd dat deze stroken met de 
verplichtingen met betrekking tot de 
grondrechten wanneer zich schendingen 
voordoen; overwegende dat schendingen 
van de grondrechten op het gebied van 
politie en justitie ernstige consequenties 
hebben voor de gedupeerden; 
overwegende dat de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten op het gebied 
van vrijheid, veiligheid en justitie derhalve 
van het allergrootste belang zijn;

Or. en

Amendement 28
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat bij de burgers van 
de EU vertrouwen in het werk van politie 
en justitie kan worden gewekt wanneer 
voor voldoende monitoring van en toezicht 
op het handelen en de activiteiten van de 
Unie en haar lidstaten wordt gezorgd om te 
bewerkstelligen dat deze met de 
grondrechten stroken, en verder 
overwegende dat de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten op het gebied 
van vrijheid, veiligheid en justitie derhalve 
van het allergrootste belang is;

E. overwegende dat bij de burgers van 
de EU vertrouwen in het werk van politie 
en justitie kan worden gewekt wanneer het 
Bureau voor de grondrechten voor 
monitoring van en toezicht op het handelen 
en de activiteiten van de Unie en haar 
lidstaten zorgt om te bewerkstelligen dat 
deze met de grondrechten stroken, en 
verder overwegende dat de activiteiten van 
het Bureau voor de grondrechten op het 
gebied van vrijheid, veiligheid en justitie 
derhalve van het allergrootste belang zijn 
en zich derhalve ook moeten uitstrekken 
tot politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken;

Or. de
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Amendement 29
Cristian Terheş

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat bij de burgers van 
de EU vertrouwen in het werk van politie 
en justitie kan worden gewekt wanneer 
voor voldoende monitoring van en toezicht 
op het handelen en de activiteiten van de 
Unie en haar lidstaten wordt gezorgd om te 
bewerkstelligen dat deze met de 
grondrechten stroken, en verder 
overwegende dat de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten op het gebied 
van vrijheid, veiligheid en justitie derhalve 
van het allergrootste belang is;

E. overwegende dat bij de burgers van 
de EU vertrouwen in het werk van politie 
en justitie kan worden gewekt wanneer 
voor nauwkeurige monitoring van en 
toezicht op het handelen en de activiteiten 
van de Unie en haar lidstaten wordt 
gezorgd om te bewerkstelligen dat deze 
met de grondrechten stroken, en verder 
overwegende dat de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten op het gebied 
van vrijheid, veiligheid en justitie derhalve 
van het allergrootste belang zijn;

Or. en

Amendement 30
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat bij de burgers van 
de EU vertrouwen in het werk van politie 
en justitie kan worden gewekt wanneer 
voor voldoende monitoring van en toezicht 
op het handelen en de activiteiten van de 
Unie en haar lidstaten wordt gezorgd om te 
bewerkstelligen dat deze met de 
grondrechten stroken, en verder 
overwegende dat de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten op het gebied 
van vrijheid, veiligheid en justitie derhalve 
van het allergrootste belang is;

E. overwegende dat bij de burgers van 
de EU vertrouwen in het werk van politie 
en justitie kan worden versterkt wanneer 
voor voldoende monitoring van en toezicht 
op het handelen en de activiteiten van de 
Unie en haar lidstaten wordt gezorgd om te 
bewerkstelligen dat deze met de 
grondrechten stroken, en verder 
overwegende dat de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten op het gebied 
van vrijheid, veiligheid en justitie derhalve 
van het allergrootste belang zijn;

Or. ro
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Amendement 31
Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat bij de burgers van 
de EU vertrouwen in het werk van politie 
en justitie kan worden gewekt wanneer 
voor voldoende monitoring van en toezicht 
op het handelen en de activiteiten van de 
Unie en haar lidstaten wordt gezorgd om 
te bewerkstelligen dat deze met de 
grondrechten stroken, en verder 
overwegende dat de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten op het 
gebied van vrijheid, veiligheid en justitie 
derhalve van het allergrootste belang is;

E. overwegende dat bij de burgers van 
de EU vertrouwen in het werk van politie 
en justitie kan worden gewekt wanneer 
voor voldoende monitoring van en toezicht 
op het handelen en de activiteiten van de 
Unie wordt gezorgd om te bewerkstelligen 
dat deze met de grondrechten stroken, die 
voortvloeien uit het Romeinse recht en de 
Europese beschaving, die gegrond is op 
universele christelijke waarden;

Or. pl

Amendement 32
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het Bureau voor 
de grondrechten van groot belang is voor 
het toezicht op de eerbiediging van de 
grondrechten in artikel 2, om die reden 
een belangrijke rol vervult bij het 
bevorderen van de rechtsstaat in de 
lidstaten in het kader van het jaarlijkse 
verslag over de rechtsstaat, bij procedures 
overeenkomstig artikel 7 en het 
rechtsstaatmechanisme, en versterkt moet 
worden; onderstreept dat er op dit gebied 
meer onafhankelijkheid en belang moet 
worden toegekend aan het Bureau voor de 
grondrechten en dat dit verantwoordelijk 
is voor het coördineren van het panel van 
onafhankelijke deskundigen in het kader 
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van de jaarlijkse toezichtcyclus;

Or. de

Amendement 33
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat artificiële 
intelligentie en big data een steeds grotere 
rol spelen in onze samenleving, in ons 
bestuur en in de manier waarop we leven 
en zakendoen, en onvermijdelijk zullen 
leiden tot nieuwe uitdagingen met 
betrekking tot de grondrechten en een 
behoefte aan nieuwe waarborgen om een 
nieuw evenwicht tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 34
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het vertrouwen 
van EU-burgers in EU-instanties wordt 
versterkt via de bevordering van de sociale 
dialoog, met de actieve betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld;

Or. ro

Amendement 35
Balázs Hidvéghi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de doelstelling 
van het Bureau voor de grondrechten van 
het verstrekken van informatie, bijstand en 
expertise over grondrechten, en van het 
verdedigen en beschermen van 
grondrechten in de EU; onderstreept zijn 
rol als ‘facilitator’, in de zin dat het Bureau 
de Unie en haar lidstaten ondersteunt met 
zijn handelen en activiteiten op het gebied 
van grondrechten;

1. neemt kennis van de doelstelling 
van het Bureau voor de grondrechten van 
het verstrekken van informatie, bijstand en 
expertise over grondrechten, en van het 
verdedigen en beschermen van 
grondrechten in de EU door verslagen te 
publiceren die op feiten gebaseerd en 
evenwichtig zijn, waarvoor diverse 
bronnen in acht worden genomen en 
waarin het beginsel van gelijkheid van de 
lidstaten wordt geëerbiedigd; onderstreept 
zijn rol als “facilitator”, in de zin dat het 
Bureau de Unie en haar lidstaten 
ondersteunt met zijn handelen en 
activiteiten op het gebied van 
grondrechten;

Or. en

Amendement 36
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de doelstelling 
van het Bureau voor de grondrechten van 
het verstrekken van informatie, bijstand en 
expertise over grondrechten, en van het 
verdedigen en beschermen van 
grondrechten in de EU; onderstreept zijn 
rol als ‘facilitator’, in de zin dat het Bureau 
de Unie en haar lidstaten ondersteunt met 
zijn handelen en activiteiten op het gebied 
van grondrechten;

1. neemt kennis van de doelstelling 
van het Bureau voor de grondrechten van 
het verstrekken van informatie, bijstand en 
expertise over grondrechten, en van het 
verdedigen en beschermen van 
grondrechten in de EU, als het orgaan dat 
de praktische toepassing van het Handvest 
op alle burgers van de lidstaten 
garandeert, en daarbij verzekert dat elk 
individu met waardigheid wordt 
behandeld; onderstreept zijn rol als 
“facilitator”, in de zin dat het Bureau de 
Unie en haar lidstaten ondersteunt met zijn 
handelen en activiteiten op het gebied van 
grondrechten;
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Or. ro

Amendement 37
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de doelstelling 
van het Bureau voor de grondrechten van 
het verstrekken van informatie, bijstand en 
expertise over grondrechten, en van het 
verdedigen en beschermen van 
grondrechten in de EU; onderstreept zijn 
rol als ‘facilitator’, in de zin dat het Bureau 
de Unie en haar lidstaten ondersteunt met 
zijn handelen en activiteiten op het gebied 
van grondrechten;

1. is van mening dat de doelstelling 
van het Bureau voor de grondrechten van 
het verstrekken van informatie, bijstand en 
expertise over grondrechten, en van het 
verdedigen en beschermen van 
grondrechten in de EU, van groot belang 
is; onderstreept zijn rol als “facilitator”, in 
de zin dat het Bureau de Unie en haar 
lidstaten ondersteunt met zijn handelen en 
activiteiten op het gebied van 
grondrechten;

Or. en

Amendement 38
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de doelstelling 
van het Bureau voor de grondrechten van 
het verstrekken van informatie, bijstand en 
expertise over grondrechten, en van het 
verdedigen en beschermen van 
grondrechten in de EU; onderstreept zijn 
rol als ‘facilitator’, in de zin dat het Bureau 
de Unie en haar lidstaten ondersteunt met 
zijn handelen en activiteiten op het gebied 
van grondrechten;

1. neemt kennis van de doelstelling 
van het Bureau voor de grondrechten van 
het verstrekken van informatie, bijstand en 
expertise over grondrechten, en van het 
verdedigen en beschermen van 
grondrechten in de EU; onderstreept zijn 
belangrijke rol als “facilitator”, in de zin 
dat het Bureau de Unie en haar lidstaten 
ondersteunt met zijn handelen en 
activiteiten op het gebied van 
grondrechten;

Or. de
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Amendement 39
Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de doelstelling 
van het Bureau voor de grondrechten van 
het verstrekken van informatie, bijstand en 
expertise over grondrechten, en van het 
verdedigen en beschermen van 
grondrechten in de EU; onderstreept zijn 
rol als ‘facilitator’, in de zin dat het Bureau 
de Unie en haar lidstaten ondersteunt met 
zijn handelen en activiteiten op het gebied 
van grondrechten;

1. neemt kennis van de doelstelling 
van het Bureau voor de grondrechten van 
het verstrekken van informatie, bijstand en 
expertise over grondrechten, en van het 
verdedigen en beschermen van 
grondrechten in de EU; onderstreept zijn 
rol als “facilitator”, in de zin dat het 
Bureau de Unie ondersteunt met zijn 
handelen en activiteiten op het gebied van 
grondrechten;

Or. pl

Amendement 40
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Olivier 
Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat de opkomst van 
niet-liberale democratieën in de Europese 
Unie, de steeds grotere gevaren voor de 
democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, en de opkomst van nieuwe 
spelers waarmee risico’s zijn gemoeid, een 
hervorming rechtvaardigen van de 
oprichtingsverordening van het Bureau 
voor de grondrechten om het sterker en 
onafhankelijk te maken door te bepalen 
van welke instrumenten het gebruik mag 
maken en welk mandaat het krijgt;

Or. en
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Amendement 41
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. moedigt de Commissie, de Raad en 
het Europees Parlement ertoe aan om bij 
de beleidsvorming systematisch gebruik te 
maken van de door het Bureau voor de 
grondrechten geproduceerde gegevens;

Or. en

Amendement 42
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat antisemitisme een 
complex verschijnsel is en een 
alomvattende respons op meerdere 
beleidsterreinen behoeft; geeft aan dat de 
opkomst van jodenhaat en antisemitisme 
een bedreiging vormt voor onze 
democratische waarden; maakt zich zorgen 
over de toename van het aantal 
antisemitische haatuitingen; onderstreept 
dat hier iets aan moet worden gedaan;

2. onderstreept dat racisme en 
vreemdelingenhaat complexe 
verschijnselen zijn en een alomvattende 
respons op meerdere beleidsterreinen 
behoeven; geeft aan dat elke vorm van 
discriminatie een bedreiging vormt voor 
onze democratische waarden; maakt zich 
zorgen over de toename van het aantal 
antisemitische haatuitingen; onderstreept 
dat hier iets aan moet worden gedaan; 
betreurt dat er onlangs op EU-niveau wel 
enig beleid is ontwikkeld met betrekking 
tot antisemitisme, maar dat weinig 
aandacht is besteed aan racisme en 
vreemdelingenhaat; benadrukt dat 
sommige lidstaten beleid hebben 
vastgesteld om racisme effectiever tegen te 
gaan en mensen aan te moedigen melding 
te doen van haatmisdrijven, maar dat het 
lastig blijft om de effecten hiervan te 
beoordelen; merkt met ernstige 
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bezorgdheid op dat personen die tot 
minderheden behoren en migranten in de 
EU in veel levenssferen nog steeds te 
maken krijgen met intimidatie, geweld en 
etnische en rassendiscriminatie en dat 
discriminerende etnische profilering in 
een aantal lidstaten een persistente 
uitdaging blijft1 bis;
_________________
1 bis Verslag van het Bureau voor de 
grondrechten over de grondrechten 2020, 
blz. 59.

Or. en

Amendement 43
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Olivier 
Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat antisemitisme een 
complex verschijnsel is en een 
alomvattende respons op meerdere 
beleidsterreinen behoeft; geeft aan dat de 
opkomst van jodenhaat en antisemitisme 
een bedreiging vormt voor onze 
democratische waarden; maakt zich zorgen 
over de toename van het aantal 
antisemitische haatuitingen; onderstreept 
dat hier iets aan moet worden gedaan;

2. benadrukt dat haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen, evenals 
discriminatie op grond van onder meer 
ras, huidskleur, etnische of sociale 
herkomst, taal, godsdienst of 
geloofsovertuiging, politieke standpunten, 
minderheidsstatus, handicap of seksuele 
geaardheid, een persistent probleem is dat 
dringend moet worden aangepakt; 
veroordeelt de toename en normalisering 
van haatzaaiende uitlatingen en 
verschillende vormen van racisme, die 
worden aangewakkerd door 
extremistische bewegingen; maakt zich 
ernstige zorgen over de toename van het 
aantal antisemitische haatuitingen; 
onderstreept dat antisemitisme een 
complex verschijnsel is en een 
alomvattende respons op meerdere 
beleidsterreinen behoeft; geeft aan dat de 
opkomst van jodenhaat en antisemitisme 
een bedreiging vormt voor onze 
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democratische waarden; onderstreept dat 
hier iets aan moet worden gedaan;

Or. en

Amendement 44
Diana Riba i Giner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat antisemitisme een 
complex verschijnsel is en een 
alomvattende respons op meerdere 
beleidsterreinen behoeft; geeft aan dat de 
opkomst van jodenhaat en antisemitisme 
een bedreiging vormt voor onze 
democratische waarden; maakt zich zorgen 
over de toename van het aantal 
antisemitische haatuitingen; onderstreept 
dat hier iets aan moet worden gedaan;

2. onderstreept dat antisemitisme, 
islamofobie, zigeunerhaat en racisme 
jegens personen met een donkere 
huidskleur complexe verschijnselen zijn 
en een alomvattende respons op meerdere 
beleidsterreinen behoeven; geeft aan dat de 
opkomst van racisme en 
vreemdelingenhaat een bedreiging vormt 
voor onze democratische waarden; maakt 
zich zorgen over de toename van het aantal 
racistische en xenofobe haatuitingen; 
onderstreept dat hier iets aan moet worden 
gedaan;

Or. en

Amendement 45
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat antisemitisme een 
complex verschijnsel is en een 
alomvattende respons op meerdere 
beleidsterreinen behoeft; geeft aan dat de 
opkomst van jodenhaat en antisemitisme 
een bedreiging vormt voor onze 
democratische waarden; maakt zich zorgen 
over de toename van het aantal 

2. onderstreept dat discriminatie een 
complex probleem is en een alomvattende 
respons op meerdere beleidsterreinen 
behoeft; geeft aan dat de opkomst van haat 
een bedreiging vormt voor onze 
democratische waarden; maakt zich zorgen 
over de toename van het aantal 
haatuitingen; benadrukt in het bijzonder 
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antisemitische haatuitingen; onderstreept 
dat hier iets aan moet worden gedaan;

de inzet van het Bureau voor kwetsbare 
groepen en tegen alle vormen van 
discriminatie, en onderstreept dat actie in 
dit verband geboden is;

Or. de

Amendement 46
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. merkt bezorgd op dat er online ook 
steeds meer discriminerende uitlatingen 
tegen Roma worden gedaan, met name 
tijdens de COVID-pandemie; benadrukt 
dat meer moet worden gedaan om de 
diepgewortelde vooroordelen en verkeerde 
opvattingen op een praktisch niveau aan 
te pakken;

Or. en

Amendement 47
Cristian Terheş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat haatdragende 
uitlatingen jegens diverse etnische en 
religieuze groepen zijn toegenomen en dat 
hieraan aandacht moet worden besteed en 
iets moet worden gedaan;

Or. en

Amendement 48
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Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herhaalt eens te meer absoluut 
bereid te zijn het Bureau voor de 
grondrechten te helpen zodat het volledig 
kan opereren op alle gebieden die onder 
de bevoegdheid van de Unie vallen en 
invulling kan geven aan zijn rol als 
bedoeld door de wetgevers van de EU, en 
dus de beginselen en voorwaarden te 
identificeren waaronder het zijn 
toestemming kan verlenen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 49
Cristian Terheş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herhaalt eens te meer absoluut 
bereid te zijn het Bureau voor de 
grondrechten te helpen zodat het volledig 
kan opereren op alle gebieden die onder de 
bevoegdheid van de Unie vallen en 
invulling kan geven aan zijn rol als bedoeld 
door de wetgevers van de EU, en dus de 
beginselen en voorwaarden te identificeren 
waaronder het zijn toestemming kan 
verlenen;

3. herhaalt eens te meer absoluut 
bereid te zijn het Bureau voor de 
grondrechten te helpen zodat het, met 
inachtneming van de soevereiniteit en 
constitutionele orde van de lidstaten, 
volledig kan opereren binnen duidelijk 
afgebakende grenzen en binnen de 
bevoegdheden van de Unie en invulling 
kan geven aan zijn rol als bedoeld door de 
wetgevers van de EU, en dus de beginselen 
en voorwaarden te identificeren waaronder 
het zijn toestemming kan verlenen;

Or. en

Amendement 50
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herhaalt eens te meer absoluut 
bereid te zijn het Bureau voor de 
grondrechten te helpen zodat het volledig 
kan opereren op alle gebieden die onder de 
bevoegdheid van de Unie vallen en 
invulling kan geven aan zijn rol als bedoeld 
door de wetgevers van de EU, en dus de 
beginselen en voorwaarden te 
identificeren waaronder het zijn 
toestemming kan verlenen;

3. herhaalt eens te meer absoluut 
bereid te zijn het Bureau voor de 
grondrechten te helpen zodat het volledig 
kan opereren op alle gebieden die onder de 
bevoegdheid van de Unie vallen en 
invulling kan geven aan zijn rol als bedoeld 
door de wetgevers van de EU;

Or. en

Amendement 51
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herhaalt eens te meer absoluut 
bereid te zijn het Bureau voor de 
grondrechten te helpen zodat het volledig 
kan opereren op alle gebieden die onder de 
bevoegdheid van de Unie vallen en 
invulling kan geven aan zijn rol als bedoeld 
door de wetgevers van de EU, en dus de 
beginselen en voorwaarden te identificeren 
waaronder het zijn toestemming kan 
verlenen;

3. herhaalt eens te meer absoluut 
bereid te zijn het Bureau voor de 
grondrechten te helpen zodat het volledig 
kan opereren op alle gebieden die onder 
zijn huidige bevoegdheid vallen en 
invulling kan geven aan zijn rol als bedoeld 
door de wetgevers van de EU, en dus de 
beginselen en voorwaarden te identificeren 
waaronder het zijn toestemming kan 
verlenen;

Or. en

Amendement 52
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. herhaalt eens te meer absoluut 
bereid te zijn het Bureau voor de 
grondrechten te helpen zodat het volledig 
kan opereren op alle gebieden die onder de 
bevoegdheid van de Unie vallen en 
invulling kan geven aan zijn rol als bedoeld 
door de wetgevers van de EU, en dus de 
beginselen en voorwaarden te identificeren 
waaronder het zijn toestemming kan 
verlenen;

3. herhaalt eens te meer bereid te zijn 
het Bureau voor de grondrechten te helpen 
zodat het volledig kan opereren op alle 
gebieden die onder de bevoegdheid van de 
Unie vallen en invulling kan geven aan zijn 
rol als bedoeld door de wetgevers van de 
EU, en dus de beginselen en voorwaarden 
te identificeren waaronder het zijn 
toestemming kan verlenen;

Or. de

Amendement 53
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. betreurt dat de jaarbegroting van 
het Bureau sinds 2013 stabiel is, terwijl de 
begrotingen van andere agentschappen 
als Frontex sterk zijn verhoogd, en 
verzoekt de Commissie meer middelen toe 
te wijzen zodat het Bureau de nieuwe 
projecten kan uitvoeren die het heeft 
vastgesteld naar aanleiding van een 
raadpleging van belanghebbenden en 
beter in staat is toezicht te houden op de 
eerbiediging en schending van de 
grondrechten;

Or. en

Amendement 54
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat bij het gebruik van 
AI en nieuwe technologieën de normen 
met betrekking tot de grondrechten 
volledig moeten worden gewaarborgd en 
erkent de belangrijke rol van het Bureau 
voor de grondrechten in dit proces;

Or. en

Amendement 55
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Olivier 
Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Raad bij het wijzigen 
van de FRA-verordening rekening te 
houden met de onderstaande 
overwegingen:

4. betreurt de gekozen rechtsgrond 
en beperkte betrokkenheid van het 
Europees Parlement bij de hervorming en 
verzoekt te analyseren hoe hiervan een 
gewone procedure kan worden gemaakt; 
verzoekt de Raad met klem bij het wijzigen 
van de FRA-verordening rekening te 
houden met de onderstaande 
overwegingen:

Or. en

Amendement 56
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) Werkingssfeer van de verordening Schrappen
In overeenstemming met de 
veranderingen als gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon moet het woord ‘Gemeenschap’ 
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overal in de tekst van de verordening 
worden vervangen door ‘Unie’. Dit 
betekent dat het handelen en de 
activiteiten van de Unie of de lidstaten in 
verband met of in het kader van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, alsook op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en justitie, onder de 
FRA-verordening moeten vallen;

Or. en

Amendement 57
Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt i – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

In overeenstemming met de 
veranderingen als gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon moet het woord ‘Gemeenschap’ 
overal in de tekst van de verordening 
worden vervangen door ‘Unie’. Dit 
betekent dat het handelen en de 
activiteiten van de Unie of de lidstaten in 
verband met of in het kader van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, alsook op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en justitie, onder de 
FRA-verordening moeten vallen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 58
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt i – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

In overeenstemming met de veranderingen In overeenstemming met de veranderingen 
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als gevolg van de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon moet het woord 
‘Gemeenschap’ overal in de tekst van de 
verordening worden vervangen door 
‘Unie’. Dit betekent dat het handelen en de 
activiteiten van de Unie of de lidstaten in 
verband met of in het kader van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, alsook op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en justitie, onder de 
FRA-verordening moeten vallen;

als gevolg van de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon moet het woord 
“Gemeenschap” overal in de tekst van de 
verordening worden vervangen door 
“Unie”. Dit betekent dat het handelen en de 
activiteiten van de Unie of de lidstaten in 
verband met of in het kader van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, alsook op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en justitie, dus de 
politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken alsook het handelen en de 
activiteiten van politie en justitie, alle 
terreinen waarop de in artikel 2 van het 
EU-Verdrag beschreven waarden moeten 
worden verdedigd en gewaarborgd, 
alsmede rechtsstaatprocedures 
overeenkomstig artikel 7, eveneens 
volledig onder de FRA-verordening 
moeten vallen;

Or. de

Amendement 59
Diana Riba i Giner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt i – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

In overeenstemming met de veranderingen 
als gevolg van de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon moet het woord 
‘Gemeenschap’ overal in de tekst van de 
verordening worden vervangen door 
‘Unie’. Dit betekent dat het handelen en de 
activiteiten van de Unie of de lidstaten in 
verband met of in het kader van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, alsook op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en justitie, onder de 
FRA-verordening moeten vallen;

In overeenstemming met de veranderingen 
als gevolg van de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon moet het woord 
“Gemeenschap” overal in de tekst van de 
verordening worden vervangen door 
“Unie”. Dit betekent dat het handelen en de 
activiteiten van de Unie of de lidstaten in 
verband met of in het kader van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, alsook op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en justitie, met inbegrip 
van aan de grondrechten verwante 
aspecten van wederzijdse erkenning van 
arresten en rechterlijke uitspraken en het 
gebruik van geweld door 
rechtshandhavingsautoriteiten, onder de 
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FRA-verordening moeten vallen;

Or. en

Amendement 60
Cristian Terheş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt i – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

In overeenstemming met de veranderingen 
als gevolg van de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon moet het woord 
‘Gemeenschap’ overal in de tekst van de 
verordening worden vervangen door 
‘Unie’. Dit betekent dat het handelen en de 
activiteiten van de Unie of de lidstaten in 
verband met of in het kader van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, alsook op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en justitie, onder de 
FRA-verordening moeten vallen;

In overeenstemming met de veranderingen 
als gevolg van de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon moet het woord 
“Gemeenschap” overal in de tekst van de 
verordening worden vervangen door 
“Unie”. Dit betekent dat het handelen en de 
activiteiten van de Unie of de lidstaten op 
het gebied van vrijheid, veiligheid en 
justitie, onder de FRA-verordening moeten 
vallen;

Or. en

Amendement 61
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt i – alinea 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Benadrukt met klem dat het Bureau 
bevoegd is op het gebied van politiële en 
justitiële samenwerking in strafzaken;

Or. en

Amendement 62
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt i bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(i bis) Is van mening dat het Bureau voor 
de grondrechten bevoegd moet zijn om op 
eigen initiatief te interveniëren in het 
wetgevingsproces;

Or. en

Amendement 63
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt i ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(i ter) Herinnert eraan dat het Bureau 
voor de grondrechten ook bevoegd is om 
input en advies te verstrekken in het kader 
van procedures uit hoofde van artikel 7 
VWEU, en is van mening dat het Bureau 
regelmatig toezicht moeten houden op de 
democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten in de EU en haar lidstaten 
en hierover periodieke verslagen moet 
opstellen, en dat dergelijke verslagen in 
acht moeten worden genomen in de 
procedures uit hoofde van artikel 7 
VWEU en door nationale en Europese 
autoriteiten;

Or. en

Amendement 64
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt i quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(i quater) Betreurt dat het Bureau 
voor de grondrechten op grond van de 
nieuwe verordening inzake een algemeen 
conditionaliteitsstelsel ter bescherming 
van de begroting van de Unie in geval van 
fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten 
geen expliciete coördinerende rol heeft bij 
het signaleren van de belangrijkste 
positieve en negatieve ontwikkelingen in 
elke lidstaat, en dringt er bij de 
Commissie op aan de nodige stappen te 
nemen om de rol van het Bureau voor de 
grondrechten in deze verordening te 
vergroten;

Or. en

Amendement 65
Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt ii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Het lidmaatschap als waarnemer moet 
niet beperkt zijn tot kandidaat-lidstaten of 
landen waarmee een stabilisatie- en/of 
associatie-overeenkomst bestaat, maar 
moet ook open staan voor andere derde 
landen, zoals de landen van de Europese 
Economische Ruimte/Europese 
Vrijhandelsassociatie, het VK post-Brexit, 
en de landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

Schrappen

Or. pl

Amendement 66
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 4 – punt ii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Het lidmaatschap als waarnemer moet niet 
beperkt zijn tot kandidaat-lidstaten of 
landen waarmee een stabilisatie- en/of 
associatie-overeenkomst bestaat, maar 
moet ook open staan voor andere derde 
landen, zoals de landen van de Europese 
Economische Ruimte/Europese 
Vrijhandelsassociatie, het VK post-Brexit, 
en de landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

Het lidmaatschap van de raad van bestuur 
als waarnemer moet niet beperkt zijn tot 
kandidaat-lidstaten of landen waarmee een 
stabilisatie- en/of associatie-overeenkomst 
bestaat, maar moet ook open staan voor 
andere derde landen, zoals de landen van 
de Europese Economische 
Ruimte/Europese Vrijhandelsassociatie, het 
VK post-brexit, en de landen van het 
Europees nabuurschapsbeleid;

Or. de

Amendement 67
Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt ii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Het lidmaatschap als waarnemer moet niet 
beperkt zijn tot kandidaat-lidstaten of 
landen waarmee een stabilisatie- en/of 
associatie-overeenkomst bestaat, maar 
moet ook open staan voor andere derde 
landen, zoals de landen van de Europese 
Economische Ruimte/Europese 
Vrijhandelsassociatie, het VK post-Brexit, 
en de landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

Het lidmaatschap als waarnemer moet niet 
beperkt zijn tot kandidaat-lidstaten of 
landen waarmee een stabilisatie- en/of 
associatie-overeenkomst bestaat, maar 
moet ook open staan voor andere derde 
landen, zoals de landen van de Europese 
Economische Ruimte/Europese 
Vrijhandelsassociatie en het VK 
post-brexit;

Or. en

Amendement 68
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt ii – alinea 1
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Ontwerpresolutie Amendement

Het lidmaatschap als waarnemer moet niet 
beperkt zijn tot kandidaat-lidstaten of 
landen waarmee een stabilisatie- en/of 
associatie-overeenkomst bestaat, maar 
moet ook open staan voor andere derde 
landen, zoals de landen van de Europese 
Economische Ruimte/Europese 
Vrijhandelsassociatie, het VK post-Brexit, 
en de landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

Het lidmaatschap als waarnemer moet niet 
beperkt zijn tot kandidaat-lidstaten of 
landen waarmee een stabilisatie- en/of 
associatie-overeenkomst bestaat, maar 
moet ook open staan voor andere derde 
landen, zoals de landen van de Europese 
Economische Ruimte/Europese 
Vrijhandelsassociatie of het VK 
post-brexit;

Or. en

Amendement 69
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Naast de bestrijding van racisme, 
vreemdelingenhaat en hieraan 
gerelateerde onverdraagzaamheid moet de 
bestrijding van antisemitisme 
uitdrukkelijk in het activiteitengebied van 
het Bureau voor de grondrechten worden 
vermeld, en niet alleen in de overweging; 
dit zou nauw aansluiten bij de activiteiten 
van het Bureau voor de grondrechten in 
verband met antisemitische incidenten 
sinds 2009, met jaarlijkse updates over de 
situatie in elke lidstaat;

Schrappen

Or. de

Amendement 70
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iii – alinea 1
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Ontwerpresolutie Amendement

Naast de bestrijding van racisme, 
vreemdelingenhaat en hieraan 
gerelateerde onverdraagzaamheid moet de 
bestrijding van antisemitisme 
uitdrukkelijk in het activiteitengebied van 
het Bureau voor de grondrechten worden 
vermeld, en niet alleen in de overweging; 
dit zou nauw aansluiten bij de activiteiten 
van het Bureau voor de grondrechten in 
verband met antisemitische incidenten 
sinds 2009, met jaarlijkse updates over de 
situatie in elke lidstaat;

Schrappen

Or. en

Amendement 71
Loránt Vincze, François Alfonsi, Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Naast de bestrijding van racisme, 
vreemdelingenhaat en hieraan gerelateerde 
onverdraagzaamheid moet de bestrijding 
van antisemitisme uitdrukkelijk in het 
activiteitengebied van het Bureau voor de 
grondrechten worden vermeld, en niet 
alleen in de overweging; dit zou nauw 
aansluiten bij de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten in verband 
met antisemitische incidenten sinds 2009, 
met jaarlijkse updates over de situatie in 
elke lidstaat;

In de activiteitengebieden van het Bureau 
voor de grondrechten moet ook specifiek 
worden verwezen naar:

a) de bescherming van de rechten van 
personen die tot minderheden, waaronder 
nationale en taalminderheden, behoren, 
in overeenstemming met artikel 21 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
EU;
b) de bestrijding van antisemitisme, naast 
de bestrijding van racisme, 
vreemdelingenhaat en hieraan gerelateerde 
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onverdraagzaamheid; dit zou nauw 
aansluiten bij de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten in verband 
met antisemitische incidenten sinds 2009, 
met jaarlijkse updates over de situatie in 
elke lidstaat;

deze activiteitengebieden moeten niet 
alleen worden genoemd in de 
overwegingen, maar ook in de artikelen 
van de verordening;

Or. en

Amendement 72
Cristian Terheş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Naast de bestrijding van racisme, 
vreemdelingenhaat en hieraan gerelateerde 
onverdraagzaamheid moet de bestrijding 
van antisemitisme uitdrukkelijk in het 
activiteitengebied van het Bureau voor de 
grondrechten worden vermeld, en niet 
alleen in de overweging; dit zou nauw 
aansluiten bij de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten in verband 
met antisemitische incidenten sinds 2009, 
met jaarlijkse updates over de situatie in 
elke lidstaat;

Naast de bestrijding van racisme, 
vreemdelingenhaat en hieraan gerelateerde 
onverdraagzaamheid moet de bestrijding 
van antisemitisme en andere 
haatmisdrijven jegens etnische of 
religieuze groepen uitdrukkelijk in het 
activiteitengebied van het Bureau voor de 
grondrechten worden vermeld, en niet 
alleen in de overweging; dit zou nauw 
aansluiten bij de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten in verband 
met antisemitische en andere door haat 
gedreven incidenten jegens verschillende 
etnische of religieuze groepen sinds 2009, 
met jaarlijkse updates over de situatie in 
elke lidstaat;

Or. en

Amendement 73
Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 4 – punt iii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Naast de bestrijding van racisme, 
vreemdelingenhaat en hieraan gerelateerde 
onverdraagzaamheid moet de bestrijding 
van antisemitisme uitdrukkelijk in het 
activiteitengebied van het Bureau voor de 
grondrechten worden vermeld, en niet 
alleen in de overweging; dit zou nauw 
aansluiten bij de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten in verband 
met antisemitische incidenten sinds 2009, 
met jaarlijkse updates over de situatie in 
elke lidstaat;

Naast de bestrijding van racisme, 
vreemdelingenhaat en hieraan gerelateerde 
onverdraagzaamheid moet de bestrijding 
van antisemitisme uitdrukkelijk in het 
activiteitengebied van het Bureau voor de 
grondrechten worden vermeld, en niet 
alleen in de overweging; dit zou nauw 
aansluiten bij de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten in verband 
met antisemitische incidenten sinds 2009, 
met jaarlijkse updates over de situatie in 
elke lidstaat; wijst erop dat de bestrijding 
van aanvallen op christenen en 
gebedshuizen ook dringend moet worden 
toegevoegd aan de activiteitsgebieden van 
het Bureau voor de grondrechten;

Or. pl

Amendement 74
Tom Vandendriessche

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Naast de bestrijding van racisme, 
vreemdelingenhaat en hieraan 
gerelateerde onverdraagzaamheid moet de 
bestrijding van antisemitisme 
uitdrukkelijk in het activiteitengebied van 
het Bureau voor de grondrechten worden 
vermeld, en niet alleen in de overweging; 
dit zou nauw aansluiten bij de activiteiten 
van het Bureau voor de grondrechten in 
verband met antisemitische incidenten 
sinds 2009, met jaarlijkse updates over de 
situatie in elke lidstaat;

In het werkterrein van een Fundamenteel 
Rechten Agentschap kan per definitie 
geen onderscheid gemaakt worden tussen 
de verschillende grondrechten; hiërarchie 
brengen in de grondrechten is in strijd met 
de definitie zelf van grondrechten; haat 
tegenover de autochtone bevolking is niet 
minder belangrijk dan haat tegenover 
vreemdelingen;

Or. nl
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Amendement 75
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Naast de bestrijding van racisme, 
vreemdelingenhaat en hieraan gerelateerde 
onverdraagzaamheid moet de bestrijding 
van antisemitisme uitdrukkelijk in het 
activiteitengebied van het Bureau voor de 
grondrechten worden vermeld, en niet 
alleen in de overweging; dit zou nauw 
aansluiten bij de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten in verband 
met antisemitische incidenten sinds 2009, 
met jaarlijkse updates over de situatie in 
elke lidstaat;

Naast de bestrijding van elke vorm van 
discriminatie, racisme, vreemdelingenhaat 
en hieraan gerelateerde 
onverdraagzaamheid moet de bestrijding 
van antisemitisme uitdrukkelijk in het 
activiteitengebied van het Bureau voor de 
grondrechten worden vermeld, en niet 
alleen in de overweging; dit zou nauw 
aansluiten bij de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten in verband 
met antisemitische incidenten sinds 2009, 
met jaarlijkse updates over de situatie in 
elke lidstaat;

Or. en

Amendement 76
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Olivier 
Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Naast de bestrijding van racisme, 
vreemdelingenhaat en hieraan gerelateerde 
onverdraagzaamheid moet de bestrijding 
van antisemitisme uitdrukkelijk in het 
activiteitengebied van het Bureau voor de 
grondrechten worden vermeld, en niet 
alleen in de overweging; dit zou nauw 
aansluiten bij de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten in verband 
met antisemitische incidenten sinds 2009, 
met jaarlijkse updates over de situatie in 
elke lidstaat;

Naast de bestrijding van elke vorm van 
discriminatie, racisme, vreemdelingenhaat 
en hieraan gerelateerde 
onverdraagzaamheid moet de bestrijding 
van antisemitisme uitdrukkelijk in het 
activiteitengebied van het Bureau voor de 
grondrechten worden vermeld, en niet 
alleen in de overweging; dit zou nauw 
aansluiten bij de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten in verband 
met antisemitische incidenten sinds 2009, 
met jaarlijkse updates over de situatie in 
elke lidstaat;



AM\1222699NL.docx 41/60 PE663.351v01-00

NL

Or. en

Amendement 77
Diana Riba i Giner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Naast de bestrijding van racisme, 
vreemdelingenhaat en hieraan gerelateerde 
onverdraagzaamheid moet de bestrijding 
van antisemitisme uitdrukkelijk in het 
activiteitengebied van het Bureau voor de 
grondrechten worden vermeld, en niet 
alleen in de overweging; dit zou nauw 
aansluiten bij de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten in verband 
met antisemitische incidenten sinds 2009, 
met jaarlijkse updates over de situatie in 
elke lidstaat;

Naast de bestrijding van racisme, 
vreemdelingenhaat en hieraan gerelateerde 
onverdraagzaamheid moet de bestrijding 
van antisemitisme, islamofobie, 
zigeunerhaat en racisme jegens personen 
met een donkere huidskleur uitdrukkelijk 
in het activiteitengebied van het Bureau 
voor de grondrechten worden vermeld, en 
niet alleen in de overweging; dit zou nauw 
aansluiten bij de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten in verband 
met xenofobe incidenten;

Or. en

Amendement 78
Łukasz Kohut, Rasmus Andresen, Izaskun Bilbao Barandica, François Alfonsi, Ilhan 
Kyuchyuk, Iuliu Winkler, Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iii – alinea 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

De situatie van nationale, etnische, 
culturele en taalminderheden in de 
Europese Unie moet specifiek worden 
genoemd als onderdeel van het mandaat 
van het Bureau voor de grondrechten; het 
Bureau moet de nodige onderzoeken 
uitvoeren met betrekking tot de 
bescherming van hun rechten om 
minderheidsculturen en regionale en 
minderheidstalen in stand te houden;
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Or. en

Amendement 79
Cristian Terheş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iii – alinea 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Is erkentelijk voor en is een groot 
voorstander van het werk dat het Bureau 
heeft verzet met betrekking tot de 
bescherming van de grondrechten van 
Roma, de rechten van het kind, migratie, 
AI enz., en is van mening dat dit formeel 
moet worden genoemd in de 
activiteitengebieden van het Bureau;

Or. en

Amendement 80
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iii bis)Is van mening dat het Bureau voor 
de grondrechten een grotere operationele 
rol moet krijgen bij het toezicht op de 
eerbiediging van de grondrechten aan de 
buitengrenzen van de Europese Unie;

Or. en

Amendement 81
Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iv – alinea 1
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Ontwerpresolutie Amendement

Het voorstel van de Commissie om het 
voorgaande meerjarige kader (met een 
looptijd van vijf jaar) niet voort te zetten, 
moet worden geaccepteerd; het Bureau 
voor de grondrechten moet zijn 
programmering voorbereiden in nauwe 
samenwerking met de nationale 
verbindingsfunctionarissen voor het 
Bureau, teneinde voor zo goed mogelijke 
coördinatie met de respectieve nationale 
autoriteiten te zorgen het 
ontwerpprogrammeringsdocument moet ter 
behandeling naar het bevoegde 
voorbereidende orgaan van de Raad en van 
het Europees Parlement worden gestuurd, 
en de directeur van het Bureau voor de 
grondrechten moet het 
ontwerprpogrammeringsdocument - 
rekening houdend met de resultaten van die 
behandeling - ter goedkeuring voorleggen 
aan de raad van bestuur van het Bureau 
voor de grondrechten;

Het voorstel van de Commissie om het 
voorgaande meerjarige kader (met een 
looptijd van vijf jaar) niet voort te zetten, 
moet worden geaccepteerd en de 
vaststelling van thematische restricties 
voor elke vijfjarige periode moet worden 
afgeschaft; in het meerjarige 
programmeringsdocument worden de 
gebieden en specifieke projecten vermeld 
waaraan het Bureau gedurende een 
driejarige periode moet werken; dit moet 
het Bureau in staat stellen zijn 
werkzaamheden en thematische focus 
gaandeweg te plannen en jaarlijks aan de 
nieuwe prioriteiten aan te passen; het 
Bureau voor de grondrechten moet zijn 
programmering voorbereiden in nauwe 
samenwerking met de nationale 
verbindingsfunctionarissen voor het 
Bureau, teneinde voor zo goed mogelijke 
coördinatie met de respectieve nationale 
autoriteiten te zorgen; het 
ontwerpprogrammeringsdocument moet ter 
behandeling naar het bevoegde 
voorbereidende orgaan van de Raad en van 
het Europees Parlement worden gestuurd, 
en de directeur van het Bureau voor de 
grondrechten moet het 
ontwerppogrammeringsdocument – 
rekening houdend met de resultaten van die 
behandeling – ter goedkeuring voorleggen 
aan de raad van bestuur van het Bureau 
voor de grondrechten;

Or. en

Amendement 82
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iv – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Het voorstel van de Commissie om het Het voorstel van de Commissie om het 
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voorgaande meerjarige kader (met een 
looptijd van vijf jaar) niet voort te zetten, 
moet worden geaccepteerd; het Bureau 
voor de grondrechten moet zijn 
programmering voorbereiden in nauwe 
samenwerking met de nationale 
verbindingsfunctionarissen voor het 
Bureau, teneinde voor zo goed mogelijke 
coördinatie met de respectieve nationale 
autoriteiten te zorgen het 
ontwerpprogrammeringsdocument moet 
ter behandeling naar het bevoegde 
voorbereidende orgaan van de Raad en 
van het Europees Parlement worden 
gestuurd, en de directeur van het Bureau 
voor de grondrechten moet het 
ontwerprpogrammeringsdocument - 
rekening houdend met de resultaten van 
die behandeling - ter goedkeuring 
voorleggen aan de raad van bestuur van 
het Bureau voor de grondrechten;

voorgaande meerjarige kader (met een 
looptijd van vijf jaar) niet voort te zetten, 
moet niet in zijn huidige vorm worden 
geaccepteerd; is van mening dat een 
bepaalde vorm van doeltreffend toezicht 
door de lidstaten op de programmering 
van de belangrijkste thematische 
activiteitsgebieden van het Bureau moet 
worden gehandhaafd; benadrukt dat in 
een toekomstig kader moet worden 
gegarandeerd dat de programmering 
wordt goedgekeurd met unanieme 
instemming van de lidstaten;

Or. en

Amendement 83
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iv – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Het voorstel van de Commissie om het 
voorgaande meerjarige kader (met een 
looptijd van vijf jaar) niet voort te zetten, 
moet worden geaccepteerd; het Bureau 
voor de grondrechten moet zijn 
programmering voorbereiden in nauwe 
samenwerking met de nationale 
verbindingsfunctionarissen voor het 
Bureau, teneinde voor zo goed mogelijke 
coördinatie met de respectieve nationale 
autoriteiten te zorgen het 
ontwerpprogrammeringsdocument moet ter 
behandeling naar het bevoegde 
voorbereidende orgaan van de Raad en van 
het Europees Parlement worden gestuurd, 

Het voorstel van de Commissie om het 
huidige meerjarige kader (met een looptijd 
van vijf jaar) niet voort te zetten, moet 
worden geaccepteerd; het Bureau voor de 
grondrechten moet zijn programmering 
voorbereiden in nauwe samenwerking met 
de nationale verbindingsfunctionarissen 
voor het Bureau; het 
ontwerpprogrammeringsdocument moet ter 
behandeling naar het bevoegde 
voorbereidende orgaan van de Raad en van 
het Europees Parlement worden gestuurd, 
en de directeur van het Bureau voor de 
grondrechten moet het 
ontwerppogrammeringsdocument – 
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en de directeur van het Bureau voor de 
grondrechten moet het 
ontwerprpogrammeringsdocument - 
rekening houdend met de resultaten van die 
behandeling - ter goedkeuring voorleggen 
aan de raad van bestuur van het Bureau 
voor de grondrechten;

rekening houdend met de resultaten van die 
behandeling – ter goedkeuring voorleggen 
aan de raad van bestuur van het Bureau 
voor de grondrechten;

Or. en

Amendement 84
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iv – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Het voorstel van de Commissie om het 
voorgaande meerjarige kader (met een 
looptijd van vijf jaar) niet voort te zetten, 
moet worden geaccepteerd; het Bureau 
voor de grondrechten moet zijn 
programmering voorbereiden in nauwe 
samenwerking met de nationale 
verbindingsfunctionarissen voor het 
Bureau, teneinde voor zo goed mogelijke 
coördinatie met de respectieve nationale 
autoriteiten te zorgen het 
ontwerpprogrammeringsdocument moet ter 
behandeling naar het bevoegde 
voorbereidende orgaan van de Raad en van 
het Europees Parlement worden gestuurd, 
en de directeur van het Bureau voor de 
grondrechten moet het 
ontwerprpogrammeringsdocument - 
rekening houdend met de resultaten van die 
behandeling - ter goedkeuring voorleggen 
aan de raad van bestuur van het Bureau 
voor de grondrechten;

Het voorstel van de Commissie om het 
voorgaande meerjarige kader (met een 
looptijd van vijf jaar) niet voort te zetten, 
moet worden geaccepteerd; het Bureau 
voor de grondrechten moet zijn 
programmering voorbereiden in nauwe 
samenwerking met de nationale 
verbindingsfunctionarissen voor het 
Bureau, teneinde voor zo goed en efficiënt 
mogelijke coördinatie met de respectieve 
nationale autoriteiten te zorgen; het 
ontwerpprogrammeringsdocument moet ter 
behandeling naar het bevoegde 
voorbereidende orgaan van de Raad en van 
het Europees Parlement worden gestuurd, 
en de directeur van het Bureau voor de 
grondrechten moet het 
ontwerppogrammeringsdocument – 
rekening houdend met de resultaten van die 
behandeling – ter goedkeuring voorleggen 
aan de raad van bestuur van het Bureau 
voor de grondrechten;

Or. ro

Amendement 85
Beata Kempa, Patryk Jaki
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iv – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Het voorstel van de Commissie om het 
voorgaande meerjarige kader (met een 
looptijd van vijf jaar) niet voort te zetten, 
moet worden geaccepteerd; het Bureau 
voor de grondrechten moet zijn 
programmering voorbereiden in nauwe 
samenwerking met de nationale 
verbindingsfunctionarissen voor het 
Bureau, teneinde voor zo goed mogelijke 
coördinatie met de respectieve nationale 
autoriteiten te zorgen het 
ontwerpprogrammeringsdocument moet ter 
behandeling naar het bevoegde 
voorbereidende orgaan van de Raad en van 
het Europees Parlement worden gestuurd, 
en de directeur van het Bureau voor de 
grondrechten moet het 
ontwerprpogrammeringsdocument - 
rekening houdend met de resultaten van die 
behandeling - ter goedkeuring voorleggen 
aan de raad van bestuur van het Bureau 
voor de grondrechten;

Het voorstel van de Commissie om het 
voorgaande meerjarige kader (met een 
looptijd van vijf jaar) niet voort te zetten, 
moet worden geaccepteerd; het Bureau 
voor de grondrechten moet zijn 
programmering voorbereiden in nauwe 
samenwerking met de nationale 
verbindingsfunctionarissen voor het 
Bureau, teneinde voor zo goed mogelijke 
coördinatie met de respectieve nationale 
autoriteiten te zorgen; het 
ontwerpprogrammeringsdocument moet ter 
behandeling en goedkeuring naar het 
bevoegde voorbereidende orgaan van de 
Raad en van het Europees Parlement 
worden gestuurd, en de directeur van het 
Bureau voor de grondrechten moet het 
ontwerppogrammeringsdocument – 
rekening houdend met de resultaten van die 
behandeling – ter goedkeuring voorleggen 
aan de raad van bestuur van het Bureau 
voor de grondrechten;

Or. pl

Amendement 86
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie te 
overwegen de FRA-verordening na een 
gedegen effectbeoordeling vergaander te 
herzien, teneinde de onafhankelijkheid 
van het Bureau voor de grondrechten te 
versterken; verzoekt de Commissie met 
name na te denken over:

5. verzoekt de Raad bij het wijzigen 
van de FRA-verordening ook rekening te 
houden met de onderstaande 
overwegingen:
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Or. en

Amendement 87
Cristian Terheş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie te 
overwegen de FRA-verordening na een 
gedegen effectbeoordeling vergaander te 
herzien, teneinde de onafhankelijkheid van 
het Bureau voor de grondrechten te 
versterken; verzoekt de Commissie met 
name na te denken over:

5. verzoekt de Commissie te 
overwegen de FRA-verordening na een 
gedegen effectbeoordeling en raadpleging 
van de belanghebbenden van het Bureau 
vergaander te herzien, teneinde de 
onafhankelijkheid van het Bureau voor de 
grondrechten te versterken; verzoekt de 
Commissie met name na te denken over:

Or. en

Amendement 88
Diana Riba i Giner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie te 
overwegen de FRA-verordening na een 
gedegen effectbeoordeling vergaander te 
herzien, teneinde de onafhankelijkheid van 
het Bureau voor de grondrechten te 
versterken; verzoekt de Commissie met 
name na te denken over:

5. verzoekt de Raad te overwegen de 
FRA-verordening vergaander te herzien, 
teneinde de onafhankelijkheid van het 
Bureau voor de grondrechten te versterken; 
verzoekt met name na te denken over:

Or. en

Amendement 89
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 5 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie te 
overwegen de FRA-verordening na een 
gedegen effectbeoordeling vergaander te 
herzien, teneinde de onafhankelijkheid van 
het Bureau voor de grondrechten te 
versterken; verzoekt de Commissie met 
name na te denken over:

5. verzoekt de Commissie te 
overwegen de FRA-verordening na een 
gedegen effectbeoordeling vergaander te 
herzien, teneinde de onafhankelijkheid, 
doeltreffendheid en doelmatigheid van het 
Bureau voor de grondrechten te versterken; 
verzoekt de Commissie met name na te 
denken over:

Or. ro

Amendement 90
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie te 
overwegen de FRA-verordening na een 
gedegen effectbeoordeling vergaander te 
herzien, teneinde de onafhankelijkheid van 
het Bureau voor de grondrechten te 
versterken; verzoekt de Commissie met 
name na te denken over:

5. verzoekt de Commissie een 
vergaande herziening van de FRA-
verordening in te dienen teneinde de 
onafhankelijkheid van het Bureau voor de 
grondrechten te versterken; verzoekt de 
Commissie daarbij met name rekening te 
houden met:

Or. de

Amendement 91
Diana Riba i Giner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt i – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

(i) Management Board (i) Organen van het Bureau voor de 
grondrechten

Or. en
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Amendement 92
Diana Riba i Giner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt i – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Net als bij andere EU-agentschappen moet 
de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken het recht 
hebben een extra lid in de raad van bestuur 
van het Bureau voor de grondrechten te 
benoemen; de leden van de raad van 
bestuur moeten één keer herbenoemd 
kunnen worden, en de beperking 
betreffende niet-opeenvolgende mandaten 
is onnodig;

Net als bij andere EU-agentschappen moet 
de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken het recht 
hebben een extra lid in de raad van bestuur 
van het Bureau voor de grondrechten te 
benoemen; de leden van de raad van 
bestuur moeten één keer herbenoemd 
kunnen worden, en de beperking 
betreffende niet-opeenvolgende mandaten 
is onnodig; er moet een vereiste worden 
opgenomen met betrekking tot 
genderevenwicht in de uit hoofde van de 
FRA-verordening opgerichte organen; het 
is noodzakelijk te vereisen dat ten minste 
één van de leden van het wetenschappelijk 
comité relevante expertise op het gebied 
van gendergelijkheid heeft;

Or. en

Amendement 93
Tom Vandendriessche

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt i – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Net als bij andere EU-agentschappen moet 
de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken het recht 
hebben een extra lid in de raad van bestuur 
van het Bureau voor de grondrechten te 
benoemen; de leden van de raad van 
bestuur moeten één keer herbenoemd 
kunnen worden, en de beperking 
betreffende niet-opeenvolgende mandaten 

Net als bij andere EU-agentschappen moet 
de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken het recht 
hebben een extra lid in de raad van bestuur 
van het Bureau voor de grondrechten te 
benoemen;
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is onnodig;

Or. nl

Amendement 94
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt i – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Net als bij andere EU-agentschappen moet 
de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken het recht 
hebben een extra lid in de raad van bestuur 
van het Bureau voor de grondrechten te 
benoemen; de leden van de raad van 
bestuur moeten één keer herbenoemd 
kunnen worden, en de beperking 
betreffende niet-opeenvolgende mandaten 
is onnodig;

Net als bij andere EU-agentschappen moet 
de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken het recht 
hebben een extra lid in de raad van bestuur 
van het Bureau voor de grondrechten te 
benoemen; de leden van de raad van 
bestuur moeten één keer herbenoemd 
kunnen worden en de beperking 
betreffende niet-opeenvolgende mandaten 
is onnodig; bij de samenstelling van de 
raad van bestuur wordt een evenwichtige 
verhouding tussen het aantal mannen en 
vrouwen in acht genomen;

Or. de

Amendement 95
Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt i – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Net als bij andere EU-agentschappen moet 
de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken het recht 
hebben een extra lid in de raad van bestuur 
van het Bureau voor de grondrechten te 
benoemen; de leden van de raad van 
bestuur moeten één keer herbenoemd 
kunnen worden, en de beperking 
betreffende niet-opeenvolgende mandaten 

Net als bij andere EU-agentschappen moet 
de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken het recht 
hebben een extra lid in de raad van bestuur 
van het Bureau voor de grondrechten te 
benoemen; de leden van de raad van 
bestuur moeten één keer herbenoemd 
kunnen worden;
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is onnodig;

Or. pl

Amendement 96
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt i – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Net als bij andere EU-agentschappen moet 
de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken het recht 
hebben een extra lid in de raad van bestuur 
van het Bureau voor de grondrechten te 
benoemen; de leden van de raad van 
bestuur moeten één keer herbenoemd 
kunnen worden, en de beperking 
betreffende niet-opeenvolgende mandaten 
is onnodig;

Net als bij andere EU-agentschappen moet 
de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken het recht 
hebben een extra lid in de raad van bestuur 
van het Bureau voor de grondrechten te 
benoemen; de leden van de raad van 
bestuur moeten één keer herbenoemd 
kunnen worden;

Or. en

Amendement 97
Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt ii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Het handelen en de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten moeten elke 
vijf jaar aan een onafhankelijke externe 
(niet door de Commissie in opdracht 
gegeven) evaluatie worden onderworpen. 
Het doel van de onafhankelijke externe 
evaluatie moet in het bijzonder het 
beoordelen zijn van de impact, 
doeltreffendheid, efficiëntie en uitvoering 
van de activiteiten van het Bureau voor de 
grondrechten, alsook van de door het 
Bureau geboekte resultaten; de raad van 

Het handelen en de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten moeten elke 
vijf jaar door het Europees Parlement en 
de Raad ter evaluatie bij een 
onafhankelijke externe (niet door de 
Commissie in opdracht gegeven) worden 
ingediend. Het doel van de onafhankelijke 
externe evaluatie moet in het bijzonder het 
beoordelen zijn van de impact, 
doeltreffendheid, efficiëntie en uitvoering 
van de activiteiten van het Bureau voor de 
grondrechten, alsook van de door het 
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bestuur moet de conclusies van de in 
artikel 30, lid 3, vermelde evaluatie 
bestuderen en de Commissie, waar nodig, 
aanbevelingen doen voor veranderingen 
met betrekking tot het Bureau voor de 
grondrechten, zijn werkmethoden en zijn 
mandaat; de Commissie moet de 
evaluatieverslagen en de aanbevelingen 
indienen bij het Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité, 
en het Comité van de Regio's, en ze 
publiceren; na bestudering van de 
evaluatieverslagen en de aanbevelingen 
kan de Commissie, wanneer zij dit nodig 
acht, voorstellen voor wijziging van de 
verordening doen;

Bureau geboekte resultaten; de raad van 
bestuur moet de conclusies van de in 
artikel 30, lid 3, vermelde evaluatie 
bestuderen en de Commissie, waar nodig, 
aanbevelingen doen voor veranderingen 
met betrekking tot het Bureau voor de 
grondrechten, zijn werkmethoden en zijn 
mandaat; de Commissie moet de 
evaluatieverslagen en de aanbevelingen 
indienen bij het Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité, 
en het Comité van de Regio’s, en ze 
publiceren; na bestudering van de 
evaluatieverslagen en de aanbevelingen 
kan de Commissie, wanneer zij dit nodig 
acht, voorstellen voor wijziging van de 
verordening doen;

Or. pl

Amendement 98
Cristian Terheş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt ii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Het handelen en de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten moeten elke 
vijf jaar aan een onafhankelijke externe 
(niet door de Commissie in opdracht 
gegeven) evaluatie worden onderworpen. 
Het doel van de onafhankelijke externe 
evaluatie moet in het bijzonder het 
beoordelen zijn van de impact, 
doeltreffendheid, efficiëntie en uitvoering 
van de activiteiten van het Bureau voor de 
grondrechten, alsook van de door het 
Bureau geboekte resultaten; de raad van 
bestuur moet de conclusies van de in 
artikel 30, lid 3, vermelde evaluatie 
bestuderen en de Commissie, waar nodig, 
aanbevelingen doen voor veranderingen 
met betrekking tot het Bureau voor de 
grondrechten, zijn werkmethoden en zijn 
mandaat; de Commissie moet de 

Het handelen en de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten moeten elke 
vijf jaar aan een onafhankelijke externe 
evaluatie worden onderworpen. Het doel 
van de onafhankelijke externe evaluatie 
moet in het bijzonder het beoordelen zijn 
van de impact, doeltreffendheid, efficiëntie 
en uitvoering van de activiteiten van het 
Bureau voor de grondrechten, alsook van 
de door het Bureau geboekte resultaten; de 
raad van bestuur moet de conclusies van de 
in artikel 30, lid 3, vermelde evaluatie 
bestuderen en de Commissie, waar nodig, 
aanbevelingen doen voor veranderingen 
met betrekking tot het Bureau voor de 
grondrechten, zijn werkmethoden en zijn 
mandaat; de Commissie moet de 
evaluatieverslagen en de aanbevelingen 
indienen bij het Parlement, de Raad, het 
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evaluatieverslagen en de aanbevelingen 
indienen bij het Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité, 
en het Comité van de Regio's, en ze 
publiceren; na bestudering van de 
evaluatieverslagen en de aanbevelingen 
kan de Commissie, wanneer zij dit nodig 
acht, voorstellen voor wijziging van de 
verordening doen;

Europees Economisch en Sociaal Comité, 
en het Comité van de Regio's, en ze 
publiceren; na bestudering van de 
evaluatieverslagen en de aanbevelingen 
kan de Commissie, wanneer zij dit nodig 
acht, voorstellen voor wijziging van de 
verordening doen;

Or. en

Amendement 99
Tom Vandendriessche, Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt iii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Op verzoek van de Raad, de Commissie of 
het Parlement moet het Bureau voor de 
grondrechten wetenschappelijk onderzoek 
kunnen doen, enquêtes kunnen houden, 
en voorbereidende en haalbaarheidsstudie 
kunnen verrichten, en conclusies en 
adviezen kunnen formuleren en 
publiceren over specifieke thema’s; dit 
moet het Bureau ook op eigen initiatief 
kunnen doen, en dus niet alleen op 
verzoek van een EU-instelling; daarnaast 
moeten afzonderlijke lidstaten of groepen 
lidstaten het recht hebben hiertoe het 
initiatief te nemen;

Schrappen

Or. nl

Amendement 100
Diana Riba i Giner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt iii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement



PE663.351v01-00 54/60 AM\1222699NL.docx

NL

Op verzoek van de Raad, de Commissie of 
het Parlement moet het Bureau voor de 
grondrechten wetenschappelijk onderzoek 
kunnen doen, enquêtes kunnen houden, en 
voorbereidende en haalbaarheidsstudie 
kunnen verrichten, en conclusies en 
adviezen kunnen formuleren en publiceren 
over specifieke thema’s; dit moet het 
Bureau ook op eigen initiatief kunnen 
doen, en dus niet alleen op verzoek van een 
EU-instelling; daarnaast moeten 
afzonderlijke lidstaten of groepen lidstaten 
het recht hebben hiertoe het initiatief te 
nemen;

Het Bureau voor de grondrechten moet 
wetenschappelijk onderzoek kunnen doen, 
enquêtes kunnen houden, en 
voorbereidende en haalbaarheidsstudie 
kunnen verrichten, en conclusies en 
adviezen kunnen formuleren en publiceren 
over specifieke thema’s, waaronder 
voorstellen van de Commissie of 
standpunten die de instellingen innemen 
tijdens het wetgevingsproces; dit moet het 
Bureau ook op eigen initiatief kunnen 
doen, en dus niet alleen op verzoek van een 
EU-instelling; daarnaast moeten 
afzonderlijke lidstaten of groepen lidstaten 
het recht hebben hiertoe het initiatief te 
nemen; het Bureau voor de grondrechten 
moet op eigen initiatief input kunnen 
leveren voor lopende besprekingen uit 
hoofde van artikel 7 VWEU in de 
Commissie, het Parlement en de Raad; in 
de toekomst moet het Bureau voor de 
grondrechten, in samenwerking met het 
panel van onafhankelijke deskundigen, op 
onpartijdige wijze de belangrijkste 
positieve en negatieve ontwikkelingen in 
elke lidstaat signaleren en bijdragen aan 
de ontwikkeling van een methode voor het 
jaarlijkse monitoringverslag over 
Uniewaarden in het kader van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten;

Or. en

Amendement 101
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Olivier 
Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt iii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Op verzoek van de Raad, de Commissie of 
het Parlement moet het Bureau voor de 
grondrechten wetenschappelijk onderzoek 
kunnen doen, enquêtes kunnen houden, en 

Op verzoek van de Raad, de Commissie of 
het Parlement moet het Bureau voor de 
grondrechten wetenschappelijk onderzoek 
kunnen doen, enquêtes kunnen houden, en 
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voorbereidende en haalbaarheidsstudie 
kunnen verrichten, en conclusies en 
adviezen kunnen formuleren en publiceren 
over specifieke thema’s; dit moet het 
Bureau ook op eigen initiatief kunnen 
doen, en dus niet alleen op verzoek van een 
EU-instelling; daarnaast moeten 
afzonderlijke lidstaten of groepen lidstaten 
het recht hebben hiertoe het initiatief te 
nemen;

voorbereidende en haalbaarheidsstudie 
kunnen verrichten, en conclusies en 
adviezen kunnen formuleren en publiceren 
over specifieke thema’s; dit moet het 
Bureau ook op eigen initiatief kunnen 
doen, en dus niet alleen op verzoek van een 
EU-instelling; daarnaast moeten 
afzonderlijke lidstaten of groepen lidstaten 
het recht hebben hiertoe het initiatief te 
nemen; het Bureau voor de grondrechten 
moet klachten kunnen ontvangen en 
onderzoeken en landspecifieke evaluaties 
kunnen uitvoeren;

Or. en

Amendement 102
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt iii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Op verzoek van de Raad, de Commissie of 
het Parlement moet het Bureau voor de 
grondrechten wetenschappelijk onderzoek 
kunnen doen, enquêtes kunnen houden, en 
voorbereidende en haalbaarheidsstudie 
kunnen verrichten, en conclusies en 
adviezen kunnen formuleren en publiceren 
over specifieke thema’s; dit moet het 
Bureau ook op eigen initiatief kunnen 
doen, en dus niet alleen op verzoek van 
een EU-instelling; daarnaast moeten 
afzonderlijke lidstaten of groepen lidstaten 
het recht hebben hiertoe het initiatief te 
nemen;

Op verzoek van de Raad, de Commissie of 
het Parlement moet het Bureau voor de 
grondrechten wetenschappelijk onderzoek 
kunnen doen, enquêtes kunnen houden, en 
voorbereidende en haalbaarheidsstudie 
kunnen verrichten, en conclusies en 
adviezen kunnen formuleren en publiceren 
over specifieke thema’s; daarnaast moeten 
afzonderlijke lidstaten of groepen lidstaten 
het recht hebben hiertoe het initiatief te 
nemen;

Or. en

Amendement 103
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 5 – punt iii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Op verzoek van de Raad, de Commissie of 
het Parlement moet het Bureau voor de 
grondrechten wetenschappelijk onderzoek 
kunnen doen, enquêtes kunnen houden, en 
voorbereidende en haalbaarheidsstudie 
kunnen verrichten, en conclusies en 
adviezen kunnen formuleren en publiceren 
over specifieke thema’s; dit moet het 
Bureau ook op eigen initiatief kunnen 
doen, en dus niet alleen op verzoek van een 
EU-instelling; daarnaast moeten 
afzonderlijke lidstaten of groepen 
lidstaten het recht hebben hiertoe het 
initiatief te nemen;

Op verzoek van de Raad, de Commissie of 
het Parlement moet het Bureau voor de 
grondrechten wetenschappelijk onderzoek 
kunnen doen, enquêtes kunnen houden, en 
voorbereidende en haalbaarheidsstudie 
kunnen verrichten, en conclusies en 
adviezen kunnen formuleren en publiceren 
over specifieke thema’s; dit moet het 
Bureau ook op eigen initiatief kunnen 
doen, en dus niet alleen op verzoek van een 
EU-instelling;

Or. en

Amendement 104
Beata Kempa, Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt iii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Op verzoek van de Raad, de Commissie of 
het Parlement moet het Bureau voor de 
grondrechten wetenschappelijk onderzoek 
kunnen doen, enquêtes kunnen houden, en 
voorbereidende en haalbaarheidsstudie 
kunnen verrichten, en conclusies en 
adviezen kunnen formuleren en publiceren 
over specifieke thema’s; dit moet het 
Bureau ook op eigen initiatief kunnen 
doen, en dus niet alleen op verzoek van een 
EU-instelling; daarnaast moeten 
afzonderlijke lidstaten of groepen lidstaten 
het recht hebben hiertoe het initiatief te 
nemen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. pl
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Amendement 105
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt iii – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Op verzoek van de Raad, de Commissie of 
het Parlement moet het Bureau voor de 
grondrechten wetenschappelijk onderzoek 
kunnen doen, enquêtes kunnen houden, en 
voorbereidende en haalbaarheidsstudie 
kunnen verrichten, en conclusies en 
adviezen kunnen formuleren en publiceren 
over specifieke thema’s; dit moet het 
Bureau ook op eigen initiatief kunnen 
doen, en dus niet alleen op verzoek van een 
EU-instelling; daarnaast moeten 
afzonderlijke lidstaten of groepen lidstaten 
het recht hebben hiertoe het initiatief te 
nemen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Amendement 106
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat de 
ondersteuning van het Bureau voor de 
grondrechten ten behoeve van de 
tenuitvoerlegging van het evaluatie- en 
controlemechanisme overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1053/2013 
(evaluatie- en toezichtmechanisme van 
Schengen) in het kader van de 
doelstellingen van het Bureau met name 
met betrekking tot het beheer van en de 
maatregelen aan de buitengrenzen 
voordelig is gebleken en het Bureau voor 
de grondrechten gezien zijn alom erkende 
vakkennis en de versterking van zijn 
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operationele bijdrage in hotspotgebieden 
tevens een taak in het toezicht op de 
grondrechten op zich moet nemen, met 
name aan de buitengrenzen;

Or. de

Amendement 107
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Olivier 
Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt iii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iii bis) De rol van het Bureau voor de 
grondrechten in het EU-mechanisme voor 
democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten
De opname van een verwijzing naar de rol 
van het Bureau voor de grondrechten in 
het EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten, waarbij moet 
worden overwogen het Bureau te belasten 
met regelmatige monitoring op de 
naleving van artikel 2 VEU door de 
lidstaten, in het kader waarvan het de 
belangrijkste positieve en negatieve 
ontwikkelingen in elke lidstaat moet 
signaleren en een bijdrage moet leveren 
aan de voorbereiding van het jaarverslag 
en de aanbevelingen van de Commissie;

Or. en

Amendement 108
Cristian Terheş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt iii – alinea 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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Het Bureau voor de grondrechten moet 
informatie voor vermeende schendingen 
van grondrechten in een lidstaat kunnen 
verzamelen en analyseren op verzoek van 
een lidstaat of het Europees Parlement, 
ordes van advocaten, beroepsorganisaties 
van magistraten of advocaten en 
maatschappelijke organisaties; de 
lidstaten moeten het Bureau voor de 
grondrechten ondersteunen bij het 
verzamelen van informatie in het kader 
van een dergelijk verzoek en de 
werkzaamheden van het Bureau in dit 
opzicht faciliteren;

Or. en

Amendement 109
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Olivier 
Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt iii ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iii ter) De rol van het Bureau voor de 
grondrechten in de procedure uit hoofde 
van artikel 7 VEU
Er moet een verwijzing naar een rol voor 
het Bureau voor de grondrechten in het 
kader van artikel 7 VEU worden 
opgenomen; het Bureau voor de 
grondrechten moet een bijdrage leveren in 
de vorm van periodieke – halfjaarlijkse – 
verslagen over de stand van zaken met 
betrekking tot de democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten in de 
lidstaten waarop de procedure uit hoofde 
van artikel 7 VEU van toepassing is;

Or. en

Amendement 110
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Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie de FRA-
verordening in de nabije toekomst na een 
gedegen effectbeoordeling vergaander en 
ambitieuzer te herzien, teneinde het 
mandaat van het Bureau voor de 
grondrechten uit te breiden en de 
onafhankelijkheid van het Bureau te 
vergroten;

Or. en

Amendement 111
Loránt Vincze, François Alfonsi, Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie voor te 
stellen dat in toekomstige meerjarige 
kaders voor het Bureau voor de 
grondrechten wordt verwezen naar de 
bescherming van minderheden, 
waaronder nationale en taalminderheden, 
in overeenstemming met artikel 21 van 
het Handvest van de grondrechten;

Or. en


