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NL In verscheidenheid verenigd NL

22.10.2019 B9-0154/1

Amendement 1
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
namens de S&D-Fractie
Erik Marquardt
namens de Verts/ALE-Fractie
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Ontwerpresolutie B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de lidstaten van de EU op 
proactieve opsporings- en 
reddingsoperaties te verbeteren door de 
levering van voldoende vaartuigen en 
uitrusting die specifiek zijn bestemd voor 
opsporings- en reddingsoperaties en -
personeel, langs de routes waar zij een 
doeltreffende bijdrage kunnen leveren aan 
het behoud van levens, hetzij in het kader 
van een door Frontex gecoördineerde 
operatie, hetzij in het kader van 
internationale of afzonderlijke nationale of 
regionale operaties, bij voorkeur civiele 
operaties; verzoekt de Commissie 
dergelijke initiatieven politiek en financieel 
te ondersteunen; verzoekt de lidstaten ten 
volle gebruik te maken van alle vaartuigen 
die in staat zijn bijstand te verlenen bij 
opsporings- en reddingsoperaties, met 
inbegrip van door ngo’s geëxploiteerde 
vaartuigen; is van mening dat ngo-
vaartuigen en koopvaardijschepen geen 
vervanging mogen zijn voor de naleving 
door de lidstaten en de Unie van hun 
opsporings- en reddingsverplichtingen in 
het kader van een structurele en 
gecoördineerde aanpak op de langere 
termijn;

2. roept alle lidstaten van de EU op 
proactieve opsporings- en 
reddingsoperaties te verbeteren door de 
levering van voldoende vaartuigen en 
uitrusting die specifiek zijn bestemd voor 
opsporings- en reddingsoperaties en -
personeel, langs de routes waar zij een 
doeltreffende bijdrage kunnen leveren aan 
het behoud van levens, alsook ter 
ondersteuning van de lidstaten aan de 
zeebuitengrenzen van de EU, hetzij in het 
kader van een door Frontex gecoördineerde 
operatie, hetzij in het kader van 
internationale of afzonderlijke nationale of 
regionale operaties, bij voorkeur civiele 
operaties; verzoekt de Commissie 
dergelijke initiatieven politiek en financieel 
te ondersteunen, onder meer door een 
permanent en verplicht 
herplaatsingsmechanisme voor 
aankomsten over zee in te voeren; 
verzoekt de lidstaten ten volle gebruik te 
maken van alle vaartuigen die in staat zijn 
bijstand te verlenen bij opsporings- en 
reddingsoperaties, met inbegrip van door 
ngo’s geëxploiteerde vaartuigen; is van 
mening dat ngo-vaartuigen en 
koopvaardijschepen geen vervanging 
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mogen zijn voor de naleving door de 
lidstaten en de Unie van hun opsporings- 
en reddingsverplichtingen in het kader van 
een structurele en gecoördineerde aanpak 
op de langere termijn;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/2

Amendement 2
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
namens de S&D-Fractie
Erik Marquardt
namens de Verts/ALE-Fractie
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Ontwerpresolutie B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten hun havens 
open te stellen voor ngo-vaartuigen;

9. verzoekt de lidstaten hun havens 
open te stellen voor ngo-vaartuigen die 
betrokken zijn bij opsporings- en 
reddingsoperaties, in overeenstemming 
met de desbetreffende internationale 
verdragen en andere toepasselijke regels;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/3

Amendement 3
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
namens de S&D-Fractie
Erik Marquardt
namens de Verts/ALE-Fractie
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Ontwerpresolutie B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. herhaalt dat veilige en wettige 
routes de beste manier zijn om het verlies 
van mensenlevens te voorkomen en dringt 
er bij de lidstaten op aan de 
evacuatieoperaties van de UNHCR vanuit 
Libië volledig te ondersteunen, 
hervestigingsmaatregelen te intensiveren 
en humanitaire corridors naar de Europese 
Unie op te zetten;

13. herhaalt dat veilige en wettige 
routes het echte alternatief zijn voor 
mensensmokkel en de beste manier zijn 
om het verlies van mensenlevens te 
voorkomen en dringt er bij de lidstaten op 
aan de evacuatieoperaties van de UNHCR 
vanuit Libië volledig te ondersteunen, 
hervestigingsmaatregelen te intensiveren 
en humanitaire corridors naar de Europese 
Unie op te zetten;

Or. en


