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Amendement  1 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

De situatie in Ethiopië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

16. herinnert eraan dat Ethiopië een 

belangrijk bestemmings-, doorgangs- 

respectievelijk herkomstland is voor 

migranten en asielzoekers, en dat het de 

grootste vluchtelingenpopulatie in Afrika 

herbergt; neemt dan ook belangstellend 

kennis van de vaststelling van een 

gemeenschappelijke agenda inzake 

migratie en mobiliteit tussen de EU en 

Ethiopië die ingaat op de kwesties rond 

vluchtelingen, grenscontrole en bestrijding 

van mensensmokkel; vraagt de Commissie 

tevens om alle projecten die onlangs van 

start zijn gegaan in het kader van het 

Trustfonds van de EU voor Afrika 

nauwlettend te blijven volgen; 

16. herinnert eraan dat Ethiopië een 

belangrijk bestemmings-, doorgangs- 

respectievelijk herkomstland is voor 

migranten en asielzoekers, en dat het de 

grootste vluchtelingenpopulatie in Afrika 

herbergt; neemt dan ook belangstellend 

kennis van de vaststelling van een 

gemeenschappelijke agenda inzake 

migratie en mobiliteit tussen de EU en 

Ethiopië die ingaat op de kwesties rond 

vluchtelingen, grenscontrole en bestrijding 

van mensensmokkel; vreest dat deze 

afspraak voornamelijk oogmerken van de 

EU moet dienen inzake 

hertoelatingsbeleid, en meent dat bij dit 

soort afspraken de eerbiediging van 

rechten van migranten en vluchtelingen 

uit de betrokken landen ook moet worden 

meegewogen; vraagt de Commissie tevens 

om alle projecten die onlangs van start zijn 

gegaan in het kader van het Trustfonds van 

de EU voor Afrika nauwlettend te blijven 
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volgen en erop toe te zien dat dit fonds 

daadwerkelijk de belangen van de 

betrokken bevolking dient; 

Or. en 

 

 


