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6.4.2016 A8-0066/1 

Amendement  1 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van 

migratie 

2015/2095(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. herinnert er in verband hiermee aan 

dat het beleid dat wordt gevoerd door 

Australië, steeds meer succes heeft wat de 

terugdringing van de illegale immigratie 

naar Australië betreft;  

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/2 

Amendement  2 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van 

migratie 

2015/2095(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is van mening dat een permanente, 

robuuste en doeltreffende respons van de 

EU bij opsporings- en reddingsoperaties 

op zee van cruciaal belang is om het 

oplopende dodental onder migranten die 
de Middellandse Zee proberen over te 

steken een halt toe te roepen; 

4. is van mening dat het 

opengrenzenbeleid van de Europese Unie 

een stimulans is en meer migranten ertoe 

aanmoedigt om te proberen de 

Middellandse Zee over te steken; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/3 

Amendement  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van 

migratie 

2015/2095(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. herinnert eraan dat herplaatsing – de 

overbrenging van een persoon die om 

internationale bescherming verzoekt, of 

een persoon die internationale 

bescherming geniet, van de ene naar een 

andere EU-lidstaat – een praktisch 

voorbeeld is van solidariteit binnen de 

Unie; herinnert er tevens aan dat het 

Parlement al sinds 2009 aandringt op een 

bindend mechanisme voor verdeling van 

asielzoekers over alle lidstaten; 

13. herinnert eraan dat in 2015 meer dan 1 

miljoen migranten naar Europa zijn 

overgestoken; merkt bezorgd op dat in 

2016 nog veel meer migranten naar 

Europa zullen blijven komen; moedigt de 

lidstaten er daarom toe aan hun grenzen 

te sluiten;  

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/4 

Amendement  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van 

migratie 

2015/2095(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 63 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 63 bis. herinnert eraan dat de EU sinds de 

totstandbrenging van het Schengengebied 

een gebied zonder grenzen is; benadrukt 

het feit dat de actuele behoefte van de 

lidstaten is om terug te keren naar de 

bescherming van de nationale grenzen 

door soevereine natiestaten; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/5 

Amendement  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van 

migratie 

2015/2095(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 64 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 64 bis. benadrukt het feit dat de 

afschaffing van de interne grenzen een 

van de sleutelelementen is die hebben 

bijgedragen tot de massale stroom van 

ongecontroleerde migratie, inclusief de 

onbelemmerde toegang tot Europa voor 

ISIS-terroristen; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/6 

Amendement  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van 

migratie 

2015/2095(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

75. accepteert het dat de Unie de 

bescherming van haar buitengrenzen 

moet opvoeren en het CEAS verder moet 

ontwikkelen, en dat er maatregelen nodig 

zijn om de capaciteit van het 

Schengengebied te vergroten, de nieuwe 

uitdagingen waarmee Europa kampt aan 

te pakken en de grondbeginselen van 

veiligheid en het vrije verkeer van 

personen in ere te houden; 

75. merkt op dat een natiestaat de 

irreguliere instroom en het irreguliere 

verblijf op het eigen grondgebied wettelijk 

als een illegale actie kan beschouwen en 

dat dit als misdrijf kan worden 

veroordeeld en bestraft; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/7 

Amendement  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van 

migratie 

2015/2095(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 89 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 89 bis. verzoekt de Europese Raad 

onmiddellijk alle onderhandelingen met 

Turkije stop te zetten en de overeenkomst 

tussen de EU en Turkije te annuleren; 

vraagt een volledig herstel van de 

nationale soevereiniteit; 

Or. en 



 

AM\1091273NL.doc  PE579.870v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

6.4.2016 A8-0066/8 

Amendement  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van 

migratie 

2015/2095(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 104 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 104 bis. merkt op dat een door de EU 

uitgevoerd beleid inzake massamigratie 

nooit de oplossing is voor demografische 

uitdagingen; 

Or. en 

 

 


