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Amendement  82 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

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

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

7. benadrukt dat er voor een geslaagd 

Europees migratiebeleid een 

overeengekomen regeling voor een 

eerlijke en doeltreffende verdeling 

van asielzoekers nodig is; 

benadrukt dat er vooruitgang moet 

worden geboekt bij de aanpak van 

de migratiecrisis op een wijze die 

rekening houdt met de 

wijdverbreide bezorgdheid in de 

lidstaten over ongecontroleerde 

migratie; is verheugd over de 

resultaten die recentelijk zijn 

geboekt om het beheer en de 

doeltreffende controle van de 

buitengrenzen van de Unie te 

versterken, hetgeen een absolute 

voorwaarde is voor de lidstaten om 

een minimum aan wederzijds 

vertrouwen terug te winnen; 

7. benadrukt dat er voor een geslaagd 

Europees migratiebeleid een 

overeengekomen regeling voor een 

eerlijke en doeltreffende verdeling 

van asielzoekers nodig is; benadrukt 

dat er moet worden aangetoond dat 

de EU in staat is de migratiestromen 

te beheersen; is verheugd over de 

resultaten die recentelijk zijn geboekt 

om het beheer en de doeltreffende 

controle van de buitengrenzen van de 

Unie te versterken, hetgeen een 

absolute voorwaarde is voor de 

lidstaten om een minimum aan 

wederzijds vertrouwen terug te 

winnen;  

 

Or. en 
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Amendement  83 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

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

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

56. is van mening dat het werk aan 

nieuwe of geactualiseerde 

databanken een prioriteit moet zijn, 

met inbegrip van het inreis-

uitreissysteem (EES), het Europees 

systeem voor reisinformatie en -

autorisatie (Etias), SIS II, Eurodac, 

het Europees Indexsysteem van 

politiegegevens (Epris) en het 

Europees 

Strafregisterinformatiesysteem 

(Ecris), en dat er passende 

middelen beschikbaar moeten 

worden gesteld om deze 

operationeel te maken; 

56. is van mening dat het werk aan 

nieuwe of geactualiseerde 

databanken een prioriteit moet zijn, 

met inbegrip van het inreis-

uitreissysteem (EES), het Europees 

systeem voor reisinformatie en -

autorisatie (Etias), SIS II, Eurodac, 

het Europees Indexsysteem van 

politiegegevens (Epris) en het 

Europees 

Strafregisterinformatiesysteem 

(Ecris), en dat er passende 

middelen beschikbaar moeten 

worden gesteld om deze 

operationeel te maken; dringt er bij 

de Commissie op aan voorstellen 

in te dienen voor mechanismen 

waarmee passend democratisch en 

gerechtelijk toezicht wordt 

gewaarborgd;  
 

Or. en 
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Amendement  84 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

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

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 60 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

60. beschouwt de strijd tegen corruptie 

als een politieke prioriteit; 

60. beschouwt de strijd tegen corruptie 

als een politieke prioriteit; betreurt 

het besluit van de Commissie om 

het jaarlijkse verslag over 

corruptie af te schaffen; 

  

Or. en 
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Amendement  85 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

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

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  11 bis. wijst erop hoe belangrijk het is om 

het 7e EU-milieuactieprogramma 

2014-2020 volledig ten uitvoer te 

leggen, en verwacht van de 

Commissie dat zij erop toeziet dat 

de doelstellingen van het 

milieuactieprogramma geheel en 

al weerspiegeld worden in het 

werkprogramma voor 2018;  

verzoekt de Commissie daarnaast 

actie te ondernemen op alle 

relevante beleidsterreinen zodat de 

doelstellingen van de EU-

biodiversiteitsstrategie gehaald 

worden, en om de hiaten die zijn 

vastgesteld bij de tussentijdse 

toetsing van de strategie met spoed 

weg te werken;  

Or. en 
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Amendement  86 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

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

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  68 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 

zorgen dat de EU haar leidende rol 

bij de tenuitvoerlegging en 

naleving van de overeenkomst van 

Parijs behoudt; dringt er bij de 

Commissie op aan een 

decarbonisatiestrategie voor het 

midden van de eeuw voor te 

bereiden die in overeenstemming 

is met de doelstellingen van de 

overeenkomst van Parijs, met 

inbegrip van tussentijdse mijlpalen 

om te zorgen voor een 

kostenefficiënte verwezenlijking 

van de klimaatambities van de EU; 

Or. en 
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Amendement  87 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

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

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  68 ter. verzoekt de Commissie 

maatregelen op te stellen ter 

ondersteuning van een 

ordentelijke overgang naar een 

koolstofarme economie teneinde 

de systematische economische 

risico's die verbonden zijn aan 

financiële activa in koolstofrijke 

industrieën te beperken; 

Or. en 
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Amendement  88 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

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

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 50 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

50. wijst op het belang van de 

totstandbrenging van de 

kapitaalmarktenunie; benadrukt 

evenwel dat eventuele verdere 

wetgevingsvoorstellen enkel 

mogen worden gedaan als de 

beoogde gevolgen niet zonder 

wetgevende middelen kunnen 

worden bereikt; 

50. dringt er bij de Commissie op aan 

de werkzaamheden inzake de 

voltooiing van een 

kapitaalmarktenunie te 

bespoedigen om bij te dragen tot 

het vrijmaken van investeringen in 

de EU voor het creëren van groei 

en banen; verzoekt de Commissie 

met voorstellen te komen om het 

ondernemingsklimaat in de EU te 

verbeteren teneinde meer 

rechtstreekse buitenlandse 

investeringen aan te trekken; 

Or. en 
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Amendement  89 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

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

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  36 bis. verzoekt de Commissie met een 

geïntegreerd en geharmoniseerd 

wetgevingsvoorstel te komen voor 

de uitrol van communicerend en 

geautomatiseerd rijden en in dit 

kader ook grensoverschrijdende 

testfaciliteiten mogelijk te maken, 

passende Europese regelgeving 

inzake aansprakelijkheid, de 

bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer en 

gegevensbescherming op te stellen 

alsook publieke-private initiatieven 

te ondersteunen; 

Or. en 
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Amendement  90 

Sophia in ‘t Veld 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

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

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  36 ter. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk met een multimodaal 

ingericht pakket maatregelen en 

daarmee met een geïntegreerde 

aanpak van het vervoersbeleid te 

komen, waarin ook bepalingen 

inzake passagiersrechten en een 

geïntegreerde mobiliteitsaanpak 

voor passagiers en goederen van 

deur tot deur moeten worden 

opgenomen; verzoekt de 

Commissie meer aandacht te 

schenken en steun te verlenen aan 

de overgang naar het digitale 

tijdperk van de vervoersector (e-

documenten) en de ontwikkeling 

van een multimodale 

infrastructuur en diensten langs 

de TEN-T netwerken te initiëren; 

Or. en 

 

 


