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6.4.2016 A8-0066/9 

Amendement  9 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-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 39 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 39 bis. onderstreept dat, in het huidige 

systeem, begunstigden van internationale 

bescherming "gevangen" zijn in de 

lidstaat waar ze asiel hebben gekregen, 

ongeacht mogelijke werkaanbiedingen of 

studievooruitzichten in een andere 

lidstaat; roept daarom op tot een 

wederzijdse erkenning van positieve 

asielbesluiten door alle lidstaten en tot de 

verlening van het recht op vrij verkeer 

binnen de EU aan alle begunstigden van 

internationale bescherming een jaar na de 

verlening van bescherming, onder 

dezelfde voorwaarden en beperkingen als 

EU-burgers; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/10 

Amendement  10 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-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 39 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 39 ter. roept ertoe op Richtlijn 

2003/109/EG van de Raad betreffende de 

status van langdurig ingezeten 

onderdanen van derde landen 

dienovereenkomstig te wijzigen om de 

periode die een begunstigde van 

internationale bescherming moet 

doorbrengen in de lidstaat die de 

internationale bescherming heeft verleend 

alvorens vrijheid van verkeer te genieten, 

terug te brengen van vijf naar één jaar; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/11 

Amendement  11 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-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 48 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 48 bis. wijst erop dat het dringend nodig is 

gezinshereniging te faciliteren en verzoekt 

de Commissie ervoor te zorgen dat alle 

wijzigingen in de nationale wetgeving 

volledig stroken met Richtlĳn 2003/86/EG 

van de Raad van 22 september 2003 

inzake het recht op gezinshereniging en 

met het recht op familie- en gezinsleven 

als vastgesteld in artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden; 

Or. en 



 

AM\1091304NL.doc  PE579.870v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

6.4.2016 A8-0066/12 

Amendement  12 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-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 58 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 58 bis. wijst op het zorgwekkend hoge 

aantal niet-verwijderbare personen zonder 

verblijfsrecht, dat wil zeggen irreguliere 

migranten jegens wie een 

terugkeerprocedure loopt, maar die om 

uiteenlopende redenen niet kunnen 

worden teruggestuurd zodat zij in een 

onzekere situatie terechtkomen; roept de 

lidstaten op de situatie van deze niet-

verwijderbare personen zonder 

verblijfsrecht te regulariseren; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/13 

Amendement  13 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-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. is bezorgd over de mogelijke 

gevolgen van de gemeenschappelijke EU-

lijst van veilige landen van herkomst wat 

de toepassing betreft van versnelde 

procedures en het effect daarvan op de 

rechten van de betrokkenen; uit zijn 

bezorgdheid over het politieke karakter 

van de door de Commissie voorgestelde 

lijst, het feit indachtig dat sommige 

landen van de Westelijke Balkan onveilig 

zijn voor minderheden, en heeft ernstige 

bedenkingen bij de opneming van Turkije 

in de lijst; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/14 

Amendement  14 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-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 90 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 90 bis. betreurt de grote 

beoordelingsmarge die de lidstaten wordt 

gelaten in artikel 4 van de Richtlijn inzake 

sancties voor vervoerders (Richtlijn 

2001/51/EG) met betrekking tot de 

verplichting de vervoerders een boete op 

te leggen in gevallen waarin personen om 

internationale bescherming verzoeken; 

roept de lidstaten op artikel 4, lid 2, van de 

richtlijn strikter toe te passen en 

stelselmatig af te zien van boetes in 

asielzaken; verzoekt de Commissie een 

herziening van Richtlijn 2001/51/EG van 

de Raad te overwegen; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/15 

Amendement  15 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-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 97 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 97 bis. betreurt het gebrek aan 

democratische controle in de 

overeenkomst tussen de EU en Turkije die 

is bereikt op 18 maart 2016; spreekt zijn 

ernstige bezorgdheid uit over het risico 

van ernstige schendingen van de 

mensenrechten en van het internationale 

recht als gevolg van de afspraak de 

hervestiging afhankelijk te stellen van 

terugkeer en geen rekening te houden met 

het beginsel van non-refoulement, door 

alle asielzoekers en onregelmatige 

migranten terug te sturen die in 

Griekenland aankomen, zonder 

systematische individuele beoordeling van 

de kwetsbaarheden en de 

beschermingsbehoeften; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/16 

Amendement  16 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-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 122 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 122 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten reguliere kanalen voor 

arbeidsmigratie te creëren en stimulansen 

te bieden aan migranten om deze kanalen 

te gebruiken, omdat zij tegemoetkomen 

aan de economische en sociale behoeften 

van Europa; 

Or. en 



 

AM\1091304NL.doc  PE579.870v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

6.4.2016 A8-0066/17 

Amendement  17 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-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 122 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 122 ter. verzoekt de Commissie nieuwe 

initiatieven voor te stellen om lager 

opgeleide werknemers aan te trekken naar 

de EU, voortbouwend op de richtlijn 

seizoenarbeiders, om te zorgen voor 

duidelijkere en eenvoudigere 

toelatingsregels, die ertoe moeten leiden 

dat minder mensen onregelmatig werken 

in banen voor laaggeschoolden; 

Or. en 

 

 


