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Amendement  11 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 undecies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 undecies. moedigt de Commissie aan 

om uit de onderhandelingen over onder 

meer TTIP, EU-Japan en TiSA (de 

overeenkomst inzake de handel in 

diensten) te stappen; is van oordeel dat 

handelsovereenkomsten gericht moeten 

zijn op het bevorderen van fatsoenlijk 

werk en een duurzaam economisch 

model, en bovenal op een eerlijke 

verdeling van rijkdom, een heterogeen 

spectrum aan economische activiteiten, en 

een sterk geankerde benadering van het 

recht op regulering, teneinde naar sociale 

rechtvaardigheid te evolueren, 

overheidsdiensten van hoge kwaliteit te 

ontwikkelen, het milieu en de culturele 

diversiteit te beschermen en een strikte 

eerbiediging van het voorzorgbeginsel 

mogelijk te maken; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 12 

Amendement  12 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 duodecies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 duodecies. roept op tot een 

gereguleerde, op wederzijdse 

complementariteit gebaseerde 

internationale handel; benadrukt dat alle 

onderhandelingsdocumenten openbaar 

moeten worden gemaakt en dat alle 

nationale parlementen geraadpleegd 

moeten worden voordat deze 

overeenkomsten, die een gigantische 

impact hebben op het dagelijkse leven van 

de bevolking, worden aangenomen; 

betreurt de manier waarop de 

onderhandelingsprocedure voor CETA is 

verlopen en roept op tot onmiddellijke 

terugtrekking van de overeenkomst; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 13 

Amendement  13 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 terdecies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 terdecies. verafschuwt de flagrante 

minachting van de mensenrechten en van 

de verplichtingen krachtens het 

internationaal recht in het antwoord van 

de EU op de humanitaire crisis, wat 

bijvoorbeeld tot uiting komt in de 

groeiende militarisering van de 

buitengrenzen van de EU; roept de 

Commissie op om de fondsen die 

geoormerkt zijn om de grenscontrole en 

bijgevolg Fort Europa te versterken te 

heroriënteren ten behoeve van de 

verwelkoming en integratie van 

vluchtelingen en migranten; roept de 

Commissie op om de proactieve zoek- en 

reddingsacties te versterken, vooral in het 

centrale Middellandse Zeegebied, en om 

voorstellen te ontwikkelen om vrouwen, 

mannen en kinderen die bescherming 

nodig hebben, evenals migrerende 

werknemers, veilig en wettelijk toegang te 

geven tot de EU, onder meer via een 

onmiddellijk, ambitieus en bindend 

hervestigingsprogramma dat vertrekt van 

de werkelijke banden van vluchtelingen 

met de betreffende landen; verzoekt de 

Commissie om de oproep van het 

Parlement om humanitaire visa te creëren 
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te ondersteunen door een relevant voorstel 

te presenteren, zodat mensen niet langer 

gedwongen worden om hun leven op het 

spel te zetten in de Middellandse Zee of in 

de woestijn op weg naar Europa; 

veroordeelt het toenemende gebruik van 

zogenaamde zachte instrumenten om 

derde landen te dwingen informele 

overnameovereenkomsten aan te gaan; 

spreekt in dit verband zijn krachtige 

veroordeling uit van de overeenkomst 

tussen de EU en Turkije en de EU en 

Afghanistan (de zogenaamde 

"gezamenlijke koersbepaling voor 

Afghanistan") en de lopende gesprekken 

met derde landen binnen de 

kaderovereenkomsten op het gebied van 

migratie; veroordeelt het beleid van de EU 

voor grensbeheer en de externalisering 

van grenscontrole aan derde landen, met 

name via het EU-trustfonds voor Afrika; 

Or. en 
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Amendement  14 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quaterdecies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 quaterdecies. betreurt dat de 

Commissie een alternatief voor de 

verordening van Dublin heeft voorgesteld 

dat de ernstige tekortkomingen van de 

huidige verordening niet oplost, 

aangezien het niet gebaseerd is op de 

beginselen van solidariteit en een eerlijke 

verdeling van de verantwoordelijkheden; 

plaatst grote vraagtekens bij de 

verplichting voor alle lidstaten om te 

onderzoeken of een asielaanvraag op 

basis van de concepten "veilig derde 

land" en "eerste land van binnenkomst" 

niet-ontvankelijk kan worden verklaard; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  
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Amendement  15 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Martina Michels, 

Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quindecies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 quindecies. dringt erop aan de 

horizontale anti-discriminatierichtlijn 

stante pede goed te keuren, teneinde 

discriminatie, inclusief aanvallen op 

minderheden, migranten en asielzoekers 

en andere kwetsbare groepen, beter te 

kunnen bestrijden; vraagt de Commissie 

een evaluatie te maken van de 

tenuitvoerlegging van de nationale 

strategieën voor de integratie van Roma 

en van de aanbevelingen van de Raad 

betreffende maatregelen voor een 

doeltreffende integratie van de Roma in 

de lidstaten, en aanvullende maatregelen 

voor te stellen indien dit voor 

daadwerkelijke integratie van de Roma 

noodzakelijk is; betreurt het stijgende 

aantal haatmisdrijven en haatzaaiende 

boodschappen, gericht tegen etnische en 

religieuze minderheden, LGBTI-

personen, asielzoekers en daklozen; is van 

oordeel dat de groei van het racistische en 

xenofobe gedachtegoed en de stijging van 

het aantal organisaties in dit verband 

samenhangen met de opkomst van 

extreemrechtse en fascistische 

strekkingen in Europa, die niet los gezien 

kunnen worden van het neoliberale 
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bezuinigingsbeleid dat de afgelopen jaren 

in de EU en de lidstaten opgelegd werd, 

noch van het groeiende democratische 

deficit en het negeren en met de voeten 

treden van de wensen van de bevolking; 

Or. en 



 

AM\1130174NL.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 
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 B8-0450/2017 } RC1/Am. 16 

Amendement  16 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 sexdecies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 sexdecies. dringt aan op ontwapening, 

met inbegrip van nucleaire ontwapening, 

de demobilisatie van troepen en het einde 

van externe militaire interventies, en op 

civiel onderzoek en opsporing ten behoeve 

van de bevolking en haar ontwikkeling; 

roept op tot de ontbinding van de NAVO; 

wijst er nogmaals op dat de ondersteuning 

van maatregelen om armoede uit te 

bannen, humanitaire hulp, en duurzame 

en rechtvaardige economische en sociale 

ontwikkeling de beste manieren zijn om 

vrede te stimuleren; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  
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 B8-0450/2017 } RC1/Am. 17 

Amendement  17 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. herhaalt zijn krachtige steun voor 

de tweestatenoplossing voor het 

Israëlisch-Palestijns conflict op basis van 

de grenzen van 1967, met Jeruzalem als 

de hoofdstad van beide staten, waarbij de 

staat Israël en de staat Palestina zij aan 

zij leven in vrede en veiligheid op basis 

van het recht op zelfbeschikking en 

volledige eerbiediging van het 

internationaal recht; vraagt de Commissie 

om in haar samenwerkings- en 

steunprogramma's speciale aandacht te 

besteden aan mensen die in bezette en van 

de buitenwereld afgesloten gebieden 

leven; verzoekt de Commissie om artikel 2 

van de Associatieovereenkomst EU-Israël 

volledig ten uitvoer te leggen in reactie op 

de aanhoudende ernstige schendingen 

van de mensenrechten door Israël in de 

bezette Palestijnse gebieden, de 

discriminerende manier waarop Israël 

zijn eigen burgers van Arabische afkomst 

behandelt, en het gebrek aan respect van 

het land voor de VN-resolutie hierover; 

dringt aan op de volledige toepassing van 

de richtsnoeren betreffende de 

mogelijkheid van Israëlische entiteiten en 

hun activiteiten in de door Israël sinds 
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juni 1967 bezette gebieden om in 

aanmerking te komen voor subsidies, 

prijzen en financieringsinstrumenten die 

na 2014 met EU-middelen worden 

gefinancierd; vraagt de Commissie om de 

financiering van programma's voor 

wetenschappelijke samenwerking te 

herzien, teneinde elke vorm van 

financiering voor de militaire industrie in 

Israël te voorkomen; herhaalt zijn oproep 

aan de Commissie om de kostprijs van de 

afbraak van door de EU gefinancierde 

huizen en infrastructuur te berekenen en 

aan te dringen op een vergoeding; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  
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 B8-0450/2017 } RC1/Am. 18 

Amendement  18 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Martina 

Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 ter. roept de Commissie op tot het 

nakomen van de gedane beloften en het 

handhaven van de belangrijke stappen in 

het kader van de onderhandelingen voor 

een Overeenkomst betreffende politieke 

dialoog en samenwerking tussen de 

Europese Unie, haar lidstaten en de 

Republiek Cuba; onderstreept het belang 

van een constructieve aanpak van de 

onderhandelingen, met respect voor de 

wensen van de Cubaanse bevolking en 

zonder externe inmenging in en beperking 

van de interne aangelegenheden van 

Cuba; vraagt de Commissie om te helpen 

de blokkade te beëindigen; 

Or. en 
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Amendement  19 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 quater (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 quater. vraagt om in de begroting 

voor 2018 te voorzien in specifieke 

steunmaatregelen voor de regio's die de 

brexit het meest zullen voelen, met 

inbegrip van steun om het vredesproces in 

het noorden van Ierland te consolideren 

en te bevorderen; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  
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Amendement  20 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 quinquies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 quinquies. dringt aan op de volledige 

handhaving van het Goede Vrijdag-

akkoord en de daaropvolgende 

overeenkomsten in het 

terugtrekkingsverdrag; dringt erop aan 

dat aan het noorden van Ierland binnen 

de EU een speciale status wordt verleend 

die inhoudt dat het toegang blijft houden 

tot het EU-lidmaatschap, de douane-unie, 

de interne markt en de jurisdictie van het 

Europees Hof van Justitie; vraagt 

daarnaast om vrij verkeer van goederen, 

personen en diensten op het eiland 

Ierland; 

Or. en 

 

 


