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15.12.2014 B8-0362/1 

Amendement  1 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0362/2014 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Situatie in het Middellandse Zeegebied 

Ontwerpresolutie 

Visum 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien de mededeling van de Commissie 

van 2 december 2011 over de versterkte 

solidariteit binnen de EU op het gebied 

van asiel: een EU-agenda voor een betere 

verdeling van verantwoordelijkheid en 

meer wederzijds vertrouwen 

(COM(2011)0835); 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/2 

Amendement  2 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0362/2014 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Situatie in het Middellandse Zeegebied 

Ontwerpresolutie 

Visum 25 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien het verslag 2013 van het Bureau 

voor de grondrechten 'Fundamental 

rights at Europe’s southern sea borders’; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/3 

Amendement  3 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0362/2014 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Situatie in het Middellandse Zeegebied 

Ontwerpresolutie 

Visum 25 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien het verslag 2014 van het Bureau 

voor de grondrechten "Fundamental 

rights at airports: border checks at five 

international airports in the European 

Union’ en ‘Fundamental rights at land 

borders: findings from selected European 

Union border crossing points’; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/4 

Amendement  4 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0362/2014 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Situatie in het Middellandse Zeegebied 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat naar verluidt 

ongeveer 500 migranten zijn vermoord 

nadat de boot waarmee zij van Egypte naar 

de EU werden gebracht, blijkbaar was 

geramd en opzettelijk tot zinken gebracht 

door mensenhandelaars; overwegende dat 

smokkelaars en mensenhandelaars illegale 

migratie uitbuiten en dat deze netwerken 

een ernstig gevaar vormen voor het leven 

van migranten en een uitdaging voor de 

EU; 

B. overwegende dat ongeveer 500 

migranten zijn omgekomen nadat de boot 

waarmee zij van Egypte naar de EU 

werden gebracht, blijkbaar was geramd en 

opzettelijk tot zinken gebracht door 

mensenhandelaars; overwegende dat 

smokkelaars en mensenhandelaars de 

wanhoop van mensen die proberen naar 

Europa te vluchten uitbuiten en dat deze 

netwerken een ernstig gevaar vormen voor 

het leven van migranten en een uitdaging 

voor de EU; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/5 

Amendement  5 

Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0362/2014 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Situatie in het Middellandse Zeegebied 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. betreurt het bestaan van Frontex en 

de stijgende toewijzing van algemene 

begrotingsmiddelen aan grenscontrole, 

met inbegrip van 

grensbewakingstechnologieën; beschouwt 

het werk van Frontex als onaanvaardbaar 

en dringt erop aan dat hier een einde aan 

wordt gemaakt; is van mening dat met het 

verhogen van de Frontex-begroting de 

repressieve aanpak van het EU-

migratiebeleid wordt versterkt; benadrukt 

dat in plaats daarvan steun moet worden 

gegeven aan een anti-armoede-, pro-

werkgelegenheid-, pro-vrede- en eerlijke 

handel-strategie door de EU-landen als 

een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit 

van de regio; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/6 

Amendement  6 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0362/2014 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Situatie in het Middellandse Zeegebied 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt zijn bevoegde commissie om 

de verschillende beleidsmaatregelen die 

hiermee gemoeid zijn onder de loep te 

nemen, met extra middelen voor de 

organisatie van bijvoorbeeld hoorzittingen 

en ad hoc-delegaties, om een reeks 

aanbevelingen te ontwikkelen en aan de 

plenaire vergadering te rapporteren in de 

vorm van een strategisch initiatiefverslag 

vóór het einde van 2015; 

12. verzoekt zijn bevoegde commissie om 

de verschillende beleidsmaatregelen die 

hiermee gemoeid zijn en de effecten 

hiervan onder de loep te nemen, met extra 

middelen voor de organisatie van 

bijvoorbeeld hoorzittingen en ad hoc-

delegaties, om een reeks aanbevelingen te 

ontwikkelen en aan de plenaire vergadering 

te rapporteren in de vorm van een 

strategisch initiatiefverslag vóór het einde 

van 2015; 

Or. en 

 

 


