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Amendement  16 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

20. is uiterst bezorgd over de recente 

ontwikkelingen in het Middellandse 

Zeegebied en op de route over de 

westelijke Balkan, waar een recordaantal 

irreguliere migranten de EU-grenzen zijn 

overgestoken en Europa en haar lidstaten 

voor een ongekende uitdaging plaatsen, 

waarop een gemeenschappelijk en resoluut 

Europees antwoord moet volgen; steunt de 

door de Commissie voorgestelde 

maatregelen en verzoekt de lidstaten deze 

spoedig aan te nemen en ten uitvoer te 

leggen; onderstreept dat meer nadruk 

gelegd moet worden op de reeds door de 

Commissie genomen initiatieven, in het 

bijzonder de voorstellen inzake 

herplaatsing en hervestiging, aangezien het 

noodmechanisme voor herplaatsing dat 

omwille van Italië en Griekenland in 

werking is gesteld geen oplossing is voor 

de uitdaging die de asieldruk op de lange 

termijn stelt, maar veeleer een testcase 

voor een toekomstig wetsvoorstel inzake 

een permanent herplaatsingsmechanisme 

dat in werking wordt gesteld in situaties 

van massale instroom; verzoekt de 

Commissie het noodzakelijke mechanisme 

in werking te stellen, dat specifiek is 

opgezet voor situaties van massale 

20. is uiterst bezorgd over de recente 

ontwikkelingen in het Middellandse 

Zeegebied en op de route over de 

westelijke Balkan, waar een recordaantal 

irreguliere migranten de EU-grenzen zijn 

overgestoken en Europa en haar lidstaten 

voor een ongekende uitdaging plaatsen, 

waarop een gemeenschappelijk en resoluut 

Europees antwoord moet volgen; steunt de 

door de Commissie voorgestelde 

maatregelen en verzoekt de lidstaten deze 

spoedig aan te nemen en ten uitvoer te 

leggen; is ingenomen met de initiatieven 

van de Commissie over herplaatsing en 

hervestiging, alsmede het nieuwe voorstel 

voor noodherplaatsing van een 

toegenomen aantal asielzoekers die 

internationale bescherming nodig hebben, 

ten gunste van Griekenland, Italië en 

Hongarije, alsook met de aankondiging 

van de Commissie van een permanent 

herplaatsingsmechanisme, dat in 

noodgevallen moet worden geactiveerd, 

rekening houdend met het aantal 

vluchtelingen dat in de lidstaat aanwezig 

is, op basis van artikel 78, lid 2, VWEU; 

verzoekt de Commissie het noodzakelijke 

mechanisme in werking te stellen, dat 

specifiek is opgezet voor situaties van 
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instroom; onderstreept, tegelijkertijd, de 

noodzaak om de behandeling van 

asielverzoeken en de terugkeer van 

degenen wier verzoeken afgewezen zijn, te 

versnellen; benadrukt zijn ondersteuning 

van de in de migratieagenda 

aangekondigde "hotspot"-benadering, die 

gericht is op het versterken van de 

operationele steun bij de aankomst van 

vluchtelingen, alsmede bij de registratie en 

de eerste verwerking van gegevens, ook 

voor degenen die geen bescherming 

behoeven; verwerpt elke maatregel 

waarmee de facto grenscontroles worden 

hervat en die het Schengengebied in gevaar 

brengen; 

massale instroom; onderstreept, 

tegelijkertijd, dat asielaanvragen sneller 

verwerkt moeten worden en dat degenen 

wier aanvraag is afgewezen, sneller 

teruggestuurd moeten worden; spreekt 

zijn steun uit aan de in de migratieagenda 

aangekondigde "hotspot"-benadering, die 

gericht is op het versterken van de 

operationele steun bij de aankomst van 

vluchtelingen, alsmede bij de registratie en 

de eerste verwerking van gegevens, ook 

van degenen die geen bescherming 

behoeven; verwerpt elke maatregel 

waarmee de facto grenscontroles worden 

hervat en die het Schengengebied in gevaar 

brengen; 

Or. en 
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Amendement  17 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

73. verzoekt de Commissie landbouwers te 

helpen anticiperen op marktcrises door hen 

te informeren over veranderende 

marktvoorwaarden waarbij waar mogelijk 

gebruikgemaakt wordt van nauwkeurige en 

actuele gegevens; 

73. verzoekt de Commissie landbouwers te 

helpen anticiperen op marktcrises, met 

nieuwe en robuuste marktinstrumenten 

die erop gericht zijn inkomensverlies te 

voorkomen, en door hen te informeren 

over veranderende marktvoorwaarden 

waarbij waar mogelijk gebruikgemaakt 

wordt van nauwkeurige en actuele 

gegevens; 

Or. en 
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Amendement  18 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

74. benadrukt dat onevenwichtigheden in 

de voedselvoorzieningsketen aangepakt 

moeten worden, met name door eerlijke en 

transparante verhoudingen te garanderen 

tussen primaire producenten, verwerkers, 

leveranciers en distributeurs, en verzoekt 

de Commissie het verstoorde evenwicht in 

de toeleveringsketen en de duurzame rol 

van de primaire producent binnen de keten 

te onderzoeken; 

74. benadrukt de noodzaak van krachtige 

maatregelen om onevenwichtigheden in de 

voedselvoorzieningsketen aan te pakken, 

met name door eerlijke en transparante 

verhoudingen te garanderen tussen 

primaire producenten, verwerkers, 

leveranciers en distributeurs, en verzoekt 

de Commissie het verstoorde evenwicht in 

de toeleveringsketen en de duurzame rol 

van de primaire producent binnen de keten 

te onderzoeken; 

Or. en 
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Amendement  19 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 86 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 86 bis. vraagt de Commissie te overwegen 

lacunes en mazen aan te pakken in de 

toepassing van artikel 2 VEU en de 

waarden waarop de EU gebaseerd is, 

namelijk eerbiediging van de menselijke 

waardigheid, vrijheid, democratie, 

gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 

van de mensenrechten, met inbegrip van 

de rechten van personen die tot 

minderheden behoren, met onder meer 

een bindend instrument op basis van een 

reeks objectieve indicatoren, waarmee 

getrapt kan worden opgetreden tegen 

schendingen van deze waarden, 

waaronder grondrechten, op het niveau 

van de EU en de lidstaten; herinnert 

eraan dat de eerbiediging van de 

mensenrechten doeltreffend zal moeten 

worden toegepast door middel van de 

naleving van alle Verdragsbepalingen 

inzake de democratie; 

Or. en 



 

AM\1072791NL.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 20 

Amendement  20 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 98 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 98 bis. benadrukt het feit dat de opkomst 

in Europa van racisme en 

vreemdelingenhaat een van de 

voornaamste uitdagingen vormt voor de 

EU aangezien dit een bedreiging is van de 

democratie en de eerbiediging van 

mensenrechten; verzoekt daarom de 

Commissie voorstellen in te dienen met 

het oog op de bestrijding van racisme en 

vreemdelingenhaat in de EU; 

Or. en 
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Amendement  21 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 101 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  101 bis. onderstreept zijn bereidheid de 

nieuwe herplaatsingsregeling middels een 

versnelde procedure te behandelen en 

verklaart voornemens te zijn alle overige 

door de Commissie voorgestelde 

maatregelen sneller te behandelen om 

ervoor te zorgen dat de lidstaten het 

permanente herplaatsingsmechanisme 

niet vertragen; herinnert de Raad eraan 

dat het Parlement een groot voorstander 

is van een bindend 

herplaatsingsmechanisme, dat gebaseerd 

is op duidelijke en goed omschreven 

criteria en waarbij rekening wordt 

gehouden met de voorkeuren van de 

vluchtelingen; 

Or. en 
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Amendement  22 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 103 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

103. is ingenomen met het 

Commissievoorstel om de doelmatigheid 

van het terugkeerstelsel voor afgewezen 

asielzoekers te verhogen; spoort de 

Commissie aan om niettemin een voorstel 

in te dienen inzake een beleid van snelle 

terugkeer, na de evaluatie en herziening 

van bestaande maatregelen, bijvoorbeeld 

om in dit kader de verhoogde bijstand van 

Frontex in aanmerking te nemen; hamert 

erop dat wanneer mensen worden 

teruggestuurd hierbij hun grondrechten 

volledig moeten worden geëerbiedigd; 

103. neemt kennis van het voorstel van de 

Commissie om de doelmatigheid van het 

terugkeerstelsel te verhogen wat gepaard 

moet gaan met naleving van de 

procedures en normen die Europa in staat 

stellen een humane en waardige 

behandeling van teruggekeerde migranten 

te waarborgen, in overeenstemming met 

het beginsel van non-refoulement; 

herinnert eraan dat de voorkeur gegeven 

moet worden aan vrijwillige terugkeer 

boven gedwongen terugkeer; 

Or. en 

 

 


