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Amendement  1 

Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, 

Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Swaziland, het geval van de mensenrechtenactivisten Thulani Maseko en Bheki Makhubu 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging L bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  L bis. overwegende dat er in Swaziland 

een extreem ongelijke inkomensdistributie 

is (de rijkste 10 % van de bevolking neemt 

ongeveer de helft van de totale 

consumptie voor zijn rekening) en dat 

ongeveer 84 % van de armen van het land 

op het platteland leven; overwegende dat 

een groot deel van de huishoudens op het 

platteland door middel van landbouw in 

zijn eigen levensonderhoud voorziet; 

overwegende dat ongeveer 66 % van de 

bevolking niet in staat is in de elementaire 

voedselbehoeften te voorzien, terwijl 43 % 

in chronische armoede leeft; 

Or. en 
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Amendement  2 

Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, 

Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Swaziland, het geval van de mensenrechtenactivisten Thulani Maseko en Bheki Makhubu 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging L ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  L ter. overwegende dat vrouwen en 

jongeren steeds kwetsbaarder zijn voor 

armoede, vooral op het platteland; 

overwegende dat een steeds ongelijkere 

verdeling van de hulpbronnen, de stijging 

van de werkloosheid, de hiv/aids-

pandemie en het feit dat grote delen van 

het land met droogte en 

klimaatverandering te kampen krijgen, 

factoren zijn die de armoede nog 

verergeren overwegende dat de 

kwetsbaarheid op milieugebied gevolgen 

begint te hebben voor de voedselzekerheid 

en dat overbegrazing tot bodemuitputting 

heeft geleid, terwijl droogte en periodieke 

overstromingen hardnekkige problemen 

zijn geworden; 

Or. en 
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Amendement  3 

Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, 

Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Swaziland, het geval van de mensenrechtenactivisten Thulani Maseko en Bheki Makhubu 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  7 bis. benadrukt dat een gelijke toegang 

tot het land, water, zaadgoed en financiële 

middelen moet worden gegarandeerd, dat 

voedselsoevereiniteit moet worden 

bevorderd, dat de lokale markt moet 

worden versterkt, dat de belangrijke rol 

van vrouwen in de samenleving, voor de 

economie van het land, voor 

voedselproductie en voor het 

milieubehoud moet worden benadrukt en 

dat de deelname van vrouwen aan het 

openbare en politieke leven moet worden 

bevorderd; 

Or. en 

 

 


