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Amendement  3 

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 

Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

Nigeria 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  11 bis. vestigt de aandacht op de klachten 

die tegen Europese bedrijven zijn 

ingediend op grond van 

mensenrechtenschendingen, toegenomen 

internationale corruptie en milieuschade 

in Nigeria; veroordeelt de aanval van de 

gemeenschappen in Ogoniland die tegen 

bepaalde projecten gekant zijn; vraagt de 

EU-instellingen werk te maken van het 

sluiten van bindende internationale 

overeenkomsten die de eerbiediging van 

de mensenrechten versterken, met name 

in het geval van bedrijven die in de Unie 

gevestigd zijn en in derde landen actief 

zijn, en vraagt met name om steun voor 

het bindende verdrag dat in het kader van 

de VN tot stand wordt gebracht; 

Or. en 
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Amendement  4 

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 

Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

Nigeria 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  15 bis. verzoekt de EU en haar lidstaten 

de toegang tot asiel in de EU te 

vergemakkelijken en de mensenrechten 

van alle migranten te waarborgen; 

veroordeelt met klem elk terugnamebeleid, 

in het bijzonder ten aanzien van landen 

zoals Nigeria, waarbij mensen hun leven 

riskeren en slecht worden behandeld in 

strijd met het Verdrag van Genève; 

veroordeelt de financiële steun van de EU 

voor beleid waarvan het doel is om 

grenscontroles te externaliseren zonder de 

huidige situatie van mensen in nood in de 

betrokken landen te veranderen; dringt 

erop aan de rechten en veilige doorgang 

van zowel migranten als ontheemde 

personen te waarborgen; benadrukt 

eveneens dat ontwikkelingshulp niet 

afhankelijk mag zijn van samenwerking 

op het gebied van migratiezaken, zoals 

grensbeheer of 

terugnameovereenkomsten; herinnert aan 

zijn bezorgdheid over het toenemende 
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gebruik van trustfondsen, en de 

bijbehorende beperkte transparantie, het 

gebrek aan raadpleging en regionale 

verantwoordelijkheid; 

Or. en 


