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Amendement  41 

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

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Barbara Spinelli 

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 3 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 ter. benadrukt dat vrijheid en 

pluralisme van de media pijlers van de 

democratie zijn; uit de vrees dat 

pluralisme van de media, vanwege de aard 

van eigendomsstructuren in steeds meer 

lidstaten, niet langer gewaarborgd wordt 

en dat de macht van de media en de macht 

van de politiek samenvallen; dringt aan 

op EU-wetgeving om dit probleem aan te 

pakken, bijvoorbeeld door een systeem 

met eigendomsvoorwaarden te 

introduceren; 

Or. en 
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Amendement  42 

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

Papadimoulis, 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 3 quater (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 quater. neemt kennis van het 

herziene voorstel voor de richtlijn 

audiovisuele mediadiensten; betreurt 

evenwel dat de getoonde ambities om deze 

richtlijn te herzien niet voldoende waren 

om de zorgen weg te nemen over 

gevaarlijke commerciële boodschappen, 

product placement, illegale inhoud op 

videoplatforms en sociale media, die een 

gevaar vormen voor het pluralisme van de 

media en voor kwetsbare gebruikers, met 

name jongeren; roept de Commissie 

daarom op om de e-commercerichtlijn te 

herzien en meer aandacht te besteden aan 

de democratische en culturele 

veranderingen in haar werkzaamheden 

rond de strategie voor de digitale interne 

markt, nu en in de toekomst; herinnert 

eraan dat digitalisering in hoge mate 

betrekking heeft op onderwijs, kennis, 

onderzoek, media en 

internetgeletterdheid, en er dus behoefte 

is aan meer politieke 

verantwoordelijkheid en een Europese 

digitale strategie, toegespitst op de 

behoeften van de maatschappij en van de 

gebruikers; 
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Or. en 
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Amendement  43 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

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 3 quinquies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 quinquies. vraagt de Commissie 

serieuze inspanningen te ontplooien om 

burgers te beschermen tegen toenemend 

staatstoezicht; uit in dit verband grote 

bezorgdheid over de ruime bevoegdheden 

van de nieuwe afdeling voor de melding 

van internetuitingen van Europol op het 

vlak van monitoring en bewaking van het 

internet zonder justitiële tussenkomst; 

wijst erop dat de nieuwe 

Europolwetgeving geen expliciete 

juridische basis voor deze afdeling voor de 

melding van internetuitingen bevat; 

Or. en 



 

AM\1130178NL.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 44 

Amendement  44 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

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 3 sexies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 sexies. is zeer bezorgd over de 

Europese veiligheidsagenda van de EU, 

die in hoge mate eenzijdig gericht is op 

repressie en uitbreiding van de 

handhavingsinstanties van de EU; 

bekritiseert het feit dat veiligheid binnen 

beleid een steeds groter gewicht krijgt 

toebedeeld, onder meer in de vorm van het 

verzamelen van persoonsgegevens en het 

profilen van burgers en onderdanen van 

derde landen, onder het mom van 

terrorismebestrijding; wijst erop dat, 

ondanks diverse langlopende en 

geactualiseerde veiligheids- en 

terreurbestrijdingsmaatregelen en 

beleidslijnen, onder meer op het gebied 

van grenscontrole, er nog steeds 

terroristische aanslagen op EU-

grondgebied plaatsvinden; dringt daarom 

aan op een snelle verandering van het 

beleid, teneinde de oorzaken aan te 

pakken die mensen tot dergelijke 

extremistische daden brengen, door 

bestaand preventiebeleid te versterken of 

nieuw preventiebeleid te introduceren, 

waaronder jeugdwerk, sociaaleconomisch 

cohesiebeleid en andere preventieve 

instrumenten die zijn gericht op de 
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ondersteuning van mensen met een risico 

op sociale uitsluiting; herinnert er in dit 

verband aan dat de EU en haar lidstaten 

alle externe militaire betrokkenheid 

moeten stopzetten en internationaal een 

rol moeten vervullen op het gebied van 

vreedzame diplomatie; 

Or. en 
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Amendement  45 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, 

Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

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 3 septies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 septies. benadrukt dat er verdere 

stappen nodig zijn om het handelsbeleid 

van de EU af te stemmen op de 

doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling en om eerlijke wereldhandel 

te bevorderen die gereguleerd is in het 

belang van alle mensen op de planeet;  

  

Or. en 
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Amendement  46 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Martina Michels, Nikolaos Chountis, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

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 3 octies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 octies. benadrukt de noodzaak van 

een asielbeleid dat gebaseerd is op 

menselijke waardigheid en 

mensenrechten, en dat bescherming biedt 

aan mensen die op de vlucht zijn voor 

oorlog, vervolging, foltering, honger en 

extreme armoede; onderstreept in dit 

verband dat het dringend noodzakelijk is 

dat de EU zorgt voor veilige en legale 

manieren om een einde te maken aan de 

doden op de Middellandse Zee; 

veroordeelt de steun van de Commissie 

voor administratieve detentie bij de 

opvang van asielzoekers en bij de 

gedwongen terugkeer van asielzoekers 

wier aanvraag is afgewezen; dringt aan 

op een algemeen verbod op 

administratieve detentie, met name waar 

het minderjarigen en gezinnen met 

kinderen betreft; 

Or. en 
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Amendement  47 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Martina Michels, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli 

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 3 nonies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 nonies. veroordeelt het 

grensbeheerbeleid van de EU en het 

toenemende gebruik van zogenaamde 

kaderovereenkomsten op het gebied van 

migratie om het beleid van de Unie inzake 

grenscontrole te externaliseren naar 

derde landen, en andere soorten 

overeenkomsten, zoals de verklaring EU-

Turkije; blijft erbij dat de ontwikkeling 

van een Europees asielstelsel gebaseerd 

moet zijn op wetgevingshandelingen 

waarbij de gewone wetgevingsprocedure 

moet worden gevolgd; 

Or. en 
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Amendement  48 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Martina Michels, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli 

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 3 decies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 decies. dringt er bij de Commissie 

op aan het gebruik, de kosten, inclusief 

mensenlevens, en de gevolgen van haar 

beleid inzake asiel en migratie te 

evalueren alvorens zij verdere 

maatregelen voorstelt; 

Or. en 
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Amendement  49 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Martina 

Michels, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

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 3 undecies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 undecies. verzoekt de Commissie met 

klem om de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de nog openstaande 

punten van de strategie van de Europese 

Unie voor de bescherming en het welzijn 

van dieren 2012-2015; vraagt de 

Commissie een nieuwe en ambitieuze 

strategie voor de bescherming en het 

welzijn van dieren en de biodiversiteit 

voor de periode 2016-2020 op te stellen 

waarmee de huidige tekortkomingen en 

mazen worden weggenomen, teneinde een 

gelijk speelveld te bewerkstelligen en 

dierenwelzijn en bescherming van de 

biodiversiteit in de hele EU te bevorderen;  

Or. en 

 

 


