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Amendement  1 

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Detentie van werknemers en mensenrechtenactivisten in Algerije  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat iedereen die deelneemt 

aan niet-goedgekeurde demonstraties 

vervolgd kan worden en een 

gevangenisstraf riskeert die kan variëren in 

lengte van twee maanden tot vijf jaar, op 

grond van de artikelen 99 en 100 van het 

Algerijnse wetboek van strafrecht; 

overwegende dat in januari 2014 – de 

termijn voor de inschrijving van nieuwe 

verenigingen – alle verenigingen die niet 

goedgekeurd waren (waaronder Amnesty 

International) illegaal werden verklaard; 

overwegende dat er overal in het land 

vreedzame demonstraties plaatsvinden, 

maar dat die soms met veel machtsvertoon 

en soms geweld uiteengeslagen worden 

door de politie, en dat vreedzame betogers 

soms al van tevoren worden gearresteerd 

zodat de demonstraties geen doorgang 

kunnen vinden;  

F. overwegende dat iedereen die deelneemt 

aan niet-goedgekeurde demonstraties 

vervolgd kan worden en een 

gevangenisstraf riskeert die kan variëren in 

lengte van twee maanden tot vijf jaar, op 

grond van de artikelen 99 en 100 van het 

Algerijnse wetboek van strafrecht; 

overwegende dat in januari 2014 – de 

termijn voor de inschrijving van nieuwe 

verenigingen – alle verenigingen die niet 

goedgekeurd waren illegaal werden 

verklaard; overwegende dat vreedzame 

demonstraties met veel machtsvertoon en 

soms geweld uiteengeslagen worden door 

de politie, en dat vreedzame betogers soms 

al van tevoren worden gearresteerd zodat 

de demonstraties geen doorgang kunnen 

vinden;  

Or. en 
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Amendement  2 

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Detentie van werknemers en mensenrechtenactivisten in Algerije  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

1. veroordeelt de arrestatie en de detentie 

van de vreedzame activisten Rachid 

Aouine, Mohamed Rag, Khencha 

Belkacem, Brahimi Belelmi, Mazouzi 

Benallal, Azzouzi Boubakeur, Korini 

Belkacem, Bekouider Faouzi, Bensarkha 

Tahar, Djaballah Abdelkader, Youssef 

Sultani, Abdelhamid Brahimi en Ferhat 

Missa, aangezien zij worden vastgehouden 

ondanks het feit dat hun activiteiten 

volledig legaal zijn volgens de Algerijnse 

wet en in overeenstemming zijn met de 

instrumenten van internationale 

mensenrechten die Algerije geratificeerd 

heeft; verlangt dat ze worden vrijgelaten 

en dat alle aanklachten tegen hen worden 

ingetrokken;  

1. toont zich bezorgd over de arrestatie en 

de detentie van de activisten Rachid 

Aouine, Mohamed Rag, Khencha 

Belkacem, Brahimi Belelmi, Mazouzi 

Benallal, Azzouzi Boubakeur, Korini 

Belkacem, Bekouider Faouzi, Bensarkha 

Tahar, Djaballah Abdelkader, Youssef 

Sultani, Abdelhamid Brahimi en Ferhat 

Missa, aangezien zij worden vastgehouden 

ondanks het feit dat hun activiteiten 

volledig legaal zijn volgens de Algerijnse 

wet en in overeenstemming zijn met de 

instrumenten van internationale 

mensenrechten die Algerije geratificeerd 

heeft;  

Or. en 
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Amendement  3 – CANCELLED 

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Detentie van werknemers en mensenrechtenactivisten in Algerije  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

    

Or. en 



 

AM\1059813NL.doc PE555.192v01-00 } 

 PE555.193v01-00 } 

 PE555.194v01-00 } 

 PE555.197v01-00 } 

 PE555.198v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

29.4.2015  B8-0418/2015 }  

 B8-0419/2015 }  

 B8-0420/2015 }  

 B8-0423/2015 }  
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Amendement  4 

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Detentie van werknemers en mensenrechtenactivisten in Algerije  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

3. dringt er bij de Algerijnse autoriteiten 

op aan een eind te maken aan alle vormen 

van pesten en intimidatie van 

arbeidsrechtenactivisten en 

mensenrechtenverdedigers, o.a. op 

gerechtelijk niveau, in overeenstemming 

met de bepalingen van de verklaring van de 

Verenigde Naties over 

mensenrechtenverdedigers;  

3. is van mening dat pesten en intimidatie 

van arbeidsrechtenactivisten en 

mensenrechtenverdedigers, o.a. op 

gerechtelijk niveau, een praktijk is die niet 

in overeenstemming is met de bepalingen 

van de verklaring van de Verenigde Naties 

over mensenrechtenverdedigers;  

Or. en 
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Amendement  5 

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Detentie van werknemers en mensenrechtenactivisten in Algerije  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4. verzoekt de Algerijnse autoriteiten het 

recht op een eerlijk proces te garanderen 

en te zorgen voor een minimale garantie 

voor het recht op verdediging voor alle 

gevangenen, zo ook 

mensenrechtenverdedigers en 

arbeidsrechtenactivisten, in 

overeenstemming met artikel 14, lid 3, van 

het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten, dat 

Algerije geratificeerd heeft;  

4. is van mening dat het recht op een 

eerlijk proces en een minimale garantie 

voor het recht op verdediging voor alle 

gevangenen, zo ook 

mensenrechtenverdedigers en 

arbeidsrechtenactivisten, in 

overeenstemming is met artikel 14, lid 3, 

van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten, dat 

Algerije geratificeerd heeft;  

Or. en 
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Amendement  6 

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Detentie van werknemers en mensenrechtenactivisten in Algerije  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

5. roept de Algerijnse autoriteiten tevens 

op hun verplichtingen na te komen om de 

vrijheid van meningsuiting, vereniging en 

vreedzame vergadering te beschermen, en 

de juiste stappen te ondernemen om de 

veiligheid en de beveiliging van activisten 

uit het maatschappelijk middenveld en 

mensenrechtenverdedigers en de vrijheid 

om hun legitieme en vreedzame activiteiten 

te ontplooien, te waarborgen; 

5. roept de Algerijnse autoriteiten tevens 

op zorg te dragen voor de vrijheid van 

meningsuiting, vereniging en vreedzame 

vergadering en die te garanderen, en de 

juiste stappen te ondernemen om de 

veiligheid en de beveiliging van activisten 

uit het maatschappelijk middenveld en 

mensenrechtenverdedigers en de vrijheid 

om hun legitieme en vreedzame activiteiten 

te ontplooien, te waarborgen; 

Or. en 
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Amendement  7 

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Detentie van werknemers en mensenrechtenactivisten in Algerije  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

10. verzoekt de vicevoorzitter van de 

Commissie / hoge vertegenwoordiger van 

de Unie voor buitenlandse zaken en het 

veiligheidsbeleid (vv/hv) en de EU-

lidstaten toe te zien op een duidelijk en 

principieel EU-beleid jegens Algerije 

waarin de actuele ernstige 

mensenrechtenschendingen aan de kaak 

worden gesteld, in overeenstemming met 

het strategisch EU-kader voor 

mensenrechten en democratie; betreurt het 

gebrek aan een inhoudelijke en 

geformaliseerde mensenrechtendialoog 

tussen de EU en Algerije; roept de vv/hv 

en de lidstaten op ervoor te zorgen dat er 

een inhoudelijke dialoog tot stand komt 

met Algerije op het vlak van politiek, 

veiligheid en mensenrechten, en verzoekt 

daarom de Europese Dienst voor extern 

optreden (EDEO) duidelijke benchmarks 

en indicatoren vast te stellen waaraan de 

EU-doelstellingen getoetst moeten worden, 

en waarmee de vooruitgang op het gebied 

van mensenrechten, straffeloosheid, de 

vrijheid van vereniging, vergadering en 

meningsuiting, de rechtsstaat en de situatie 

10. verzoekt de vicevoorzitter van de 

Commissie / hoge vertegenwoordiger van 

de Unie voor buitenlandse zaken en het 

veiligheidsbeleid (vv/hv) en de EU-

lidstaten toe te zien op een duidelijk en 

principieel EU-beleid jegens Algerije 

waarin een mensenrechtendialoog is 

opgenomen, in overeenstemming met het 

strategisch EU-kader voor mensenrechten 

en democratie; roept de vv/hv en de 

lidstaten op ervoor te zorgen dat er een 

inhoudelijke dialoog tot stand komt met 

Algerije op het vlak van politiek, veiligheid 

en mensenrechten, en verzoekt daarom de 

Europese Dienst voor extern optreden 

(EDEO) duidelijke benchmarks en 

indicatoren vast te stellen waaraan de EU-

doelstellingen getoetst moeten worden, en 

waarmee de vooruitgang op het gebied van 

mensenrechten, straffeloosheid, de vrijheid 

van vereniging, vergadering en 

meningsuiting, de rechtsstaat en de situatie 

van mensenrechtenverdedigers in Algerije 

beoordeeld kan worden;   
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van mensenrechtenverdedigers in Algerije 

beoordeeld kan worden;   

 

Or. en 

 

 

 


