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22.10.2019 B9-0154/4

Amendement 4
Annalisa Tardino
namens de ID-Fractie

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
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat op basis van 
cijfers van de Internationale Organisatie 
voor Migratie (IOM) wordt vermoed dat er 
in 2019 tot nu toe bij benadering 
933 mensen op weg naar Europa om het 
leven zijn gekomen of vermist zijn in de 
Middellandse Zee; overwegende dat het 
dodental in het Middellandse Zeegebied 
sinds 2015 aan het dalen is (3 771 doden in 
2015 en 2 277 in 2018); overwegende dat 
volgens de UNHCR het aantal 
vluchtelingen weliswaar sterk is gedaald 
(141 472 in 2018, tegenover 1 032 408 in 
2015), maar de route van Libië naar 
Europa nog steeds de dodelijkste 
migratieroute ter wereld is (met tot nu toe 
646 doden in 2019) en in 2018 vijf keer zo 
dodelijk was als in 2015, met name als 
gevolg van een vermindering van de 
opsporings- en reddingsactiviteiten (SAR-
activiteiten) voor de Libische kust;

A. overwegende dat op basis van 
cijfers van de Internationale Organisatie 
voor Migratie (IOM) wordt vermoed dat er 
in 2019 tot nu toe bij benadering 
933 mensen op weg naar Europa om het 
leven zijn gekomen of vermist zijn in de 
Middellandse Zee; overwegende dat het 
dodental in het Middellandse Zeegebied 
sinds 2015 aan het dalen is (3 771 doden in 
2015 en 2 277 in 2018); 

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/5

Amendement 5
Annalisa Tardino
namens de ID-Fractie

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
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat veel kwetsbare 
mensen, zoals vrouwen en niet-begeleide 
minderjarigen, Europa proberen te 
bereiken via de Middellandse Zee; 
overwegende dat velen van hen het risico 
lopen van mensenhandel en uitbuiting en 
daarom onmiddellijke bescherming nodig 
hebben (het percentage niet-begeleide 
minderjarigen dat de afgelopen vijf jaar 
via de centrale Middellandse Zeeroute 
aankomt, is onveranderd gebleven op 15 
%, terwijl meer dan 1 100 niet-begeleide 
minderjarigen dit jaar de Italiaanse kust 
hebben bereikt);

B. overwegende dat de meeste mensen 
die Europa proberen te bereiken via de 
Middellandse Zee economische migranten 
zijn;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/6

Amendement 6
Annalisa Tardino
namens de ID-Fractie

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
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het redden van 
levens neerkomt op een daad van 
solidariteit met mensen die gevaar lopen, 
maar in de eerste plaats een wettelijke 
verplichting vormt uit hoofde van het 
internationaal recht, aangezien landen 
krachtens artikel 98 van het Verdrag van 
de Verenigde Naties inzake het recht van 
de zee (Unclos) — dat door alle lidstaten 
en de Unie zelf is geratificeerd — 
verplicht zijn bijstand te verlenen aan 
mensen in nood op zee6, en ook uit hoofde 
van het Unierecht;
_________________
6 Zie ook de verplichtingen die zijn 
vastgelegd in het Internationaal Verdrag 
voor de beveiliging van mensenlevens op 
zee (SOLAS) uit 1974, het Internationaal 
Verdrag inzake opsporing en redding op 
zee (SAR) uit 1979 en het Internationaal 
Verdrag inzake hulpverlening uit 1989.

C. overwegende dat het redden van 
levens een wettelijke verplichting vormt uit 
hoofde van het internationaal recht; 
overwegende dat het aanbieden van een 
pendeldienst voor illegale migranten om 
de Middellandse Zee over te steken geen 
wettelijke verplichting vormt uit hoofde 
van het internationaal recht en een 
pullfactor creëert voor illegale migranten;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/7

Amendement 7
Annalisa Tardino
namens de ID-Fractie

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
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat, ingeval het 
coördinatiecentrum voor redding op zee 
(MRCC) dat verantwoordelijk is voor de 
SAR-regio, geen verantwoordelijkheid 
aanvaardt voor een operatie, met inbegrip 
van gevallen waarin dat systematisch 
gebeurt, het eerste gewaarschuwde 
reddingscoördinatiecentrum volgens de 
IMO/MSC-richtsnoeren uit 2004 
betreffende de behandeling van op zee 
geredde personen verantwoordelijk is;

F. overwegende dat, ingeval het 
coördinatiecentrum voor redding op zee 
(MRCC) dat verantwoordelijk is voor de 
SAR-regio, geen verantwoordelijkheid 
aanvaardt voor een operatie, met inbegrip 
van gevallen waarin dat systematisch 
gebeurt, het eerste gewaarschuwde 
reddingscoördinatiecentrum volgens de 
IMO/MSC-richtsnoeren uit 2004 
betreffende de behandeling van op zee 
geredde personen verantwoordelijk is; 
overwegende dat bepaalde ngo’s, zonder 
dit met de op grond van het SAR-Verdrag 
ingestelde coördinatiecentra te 
overleggen, vaartuigen de Middellandse 
Zee opsturen om daar opsporings- en 
reddingsoperaties uit te voeren;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/8

Amendement 8
Annalisa Tardino
namens de ID-Fractie

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
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat alle vaartuigen die 
actief zijn in het Middellandse Zeegebied, 
ook wanneer zij worden ingezet voor 
reddingsoperaties, verplicht zijn de 
desbetreffende internationale verdragen en 
andere toepasselijke regels in acht te 
nemen;

H. overwegende dat alle vaartuigen, 
met inbegrip van ngo-vaartuigen, die 
actief zijn in het Middellandse Zeegebied, 
ook wanneer zij worden ingezet voor 
reddingsoperaties, verplicht zijn de 
desbetreffende internationale verdragen en 
andere toepasselijke regels in acht te 
nemen;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/9

Amendement 9
Annalisa Tardino
namens de ID-Fractie

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
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat Kaderbesluit 
2002/946/JBZ tot versterking van het 
strafrechtelijk kader voor de bestrijding 
van hulpverlening bij illegale binnenkomst, 
illegale doortocht en illegaal verblijf 
voorziet in minimumvoorschriften met 
betrekking tot strafrechtelijke sancties voor 
hulpverlening bij irreguliere binnenkomst, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/90/EG 
van de Raad, zelfs indien deze 
hulpverlening niet wordt opgezet met het 
oog op winstbejag, en de voorschriften 
uitbreidt tot illegale doorvoer, aanstichters 
en medeplichtigen; overwegende dat de 
kapitein en bemanning van het vaartuig 
niet mogen worden blootgesteld aan 
strafrechtelijke sancties louter omdat zij 
personen die op zee in nood verkeren, 
hebben gered en naar een veilige plaats 
hebben gebracht10;

_________________
10 Overweging 14 van Verordening (EU) 
nr. 656/2014 (PB L 189 van 27.6.2014, 
blz. 93).

J. overwegende dat Kaderbesluit 
2002/946/JBZ tot versterking van het 
strafrechtelijk kader voor de bestrijding 
van hulpverlening bij illegale binnenkomst, 
illegale doortocht en illegaal verblijf 
voorziet in minimumvoorschriften met 
betrekking tot strafrechtelijke sancties voor 
hulpverlening bij irreguliere binnenkomst, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/90/EG 
van de Raad, zelfs indien deze 
hulpverlening niet wordt opgezet met het 
oog op winstbejag, en de voorschriften 
uitbreidt tot illegale doorvoer, aanstichters 
en medeplichtigen; overwegende dat de 
kapitein en bemanning van het vaartuig 
niet mogen worden blootgesteld aan 
strafrechtelijke sancties louter omdat zij 
personen die op zee in nood verkeren, 
hebben gered en naar een veilige plaats 
hebben gebracht10, maar dat hen een 
strafrechtelijke sanctie moet worden 
opgelegd indien zij een pendeldienst 
aanbieden voor migranten om illegaal de 
Middellandse Zee over te steken;

________________
10 Overweging 14 van Verordening (EU) 
nr. 656/2014 (PB L 189 van 27.6.2014, 
blz. 93).

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/10

Amendement 10
Annalisa Tardino
namens de ID-Fractie

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
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het Parlement in 
zijn resolutie van 5 juli 2018 over 
richtsnoeren voor de lidstaten om te 
voorkomen dat humanitaire hulp 
strafbaar wordt gesteld, heeft opgemerkt 
dat de uitzondering voor humanitaire 
hulp moet worden toegepast om 
vervolging te voorkomen, zodat personen 
en maatschappelijke organisaties die om 
humanitaire redenen hulp verlenen aan 
migranten niet worden vervolgd, en 
verzoekt de Commissie dringend 
richtsnoeren vast te stellen voor de 
lidstaten waarin wordt gespecificeerd 
welke vormen van hulpverlening niet 
strafbaar moeten worden gesteld; 
overwegende dat strafbaarstelling 
kapiteins van particuliere schepen zou 
kunnen ontmoedigen om bijstand te 
verlenen; overwegende dat tien 
ngo’s/vaartuigen/personen strafrechtelijk 
worden onderzocht vanwege het redden 
van levens; overwegende dat ngo’s die het 
leven van migranten in de Middellandse 
Zee redden, in 2018 werden voorgedragen 
voor de Sacharovprijs van het Europees 
Parlement;

Schrappen

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/11

Amendement 11
Annalisa Tardino
namens de ID-Fractie

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
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat migranten een 
winstgevende onderneming zijn gebleken 
voor mensensmokkelaars en -handelaars; 
overwegende dat de bedrijfsmodellen van 
deze laatste groep zeer reactief waren ten 
opzichte van de ontwikkeling van de 
situatie op het land en op zee; overwegende 
dat het belangrijk is dat de EU de strijd 
tegen mensensmokkel opvoert;

O. overwegende dat migranten een 
winstgevende onderneming zijn gebleken 
voor mensensmokkelaars en -handelaars; 
overwegende dat de bedrijfsmodellen van 
deze laatste groep zeer reactief waren ten 
opzichte van de ontwikkeling van de 
situatie op het land en op zee; overwegende 
dat deze smokkelaars en handelaars 
profiteren van het opendeurbeleid van de 
EU en op ngo’s rekenen om hen te helpen 
bij het vervoer van migranten over de 
Middellandse Zee, waardoor een extra 
pullfactor wordt gecreëerd;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/12

Amendement 12
Annalisa Tardino
namens de ID-Fractie

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
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de Libische 
autoriteiten de Internationale Maritieme 
Organisatie in juni 2018 in kennis hebben 
gesteld van een Libische SAR-zone; 
overwegende dat de Libische kustwacht 
volgens de Commissie12 nog steeds grote 
aantallen personen onderschept of redt op 
zee — ongeveer 15 000 in 2018; 
overwegende dat het gezamenlijke 
reddingscoördinatiecentrum in Libië 
meermaals niet heeft voldaan aan zijn 
verplichtingen uit hoofde van het 
internationaal zeerecht om 
reddingsoperaties te coördineren, vaak 
niet kan reageren op noodoproepen, ngo-
vaartuigen heeft belet levens te redden en 
mensenlevens in gevaar heeft gebracht bij 
het redden of onderscheppen van 
personen op zee13; overwegende dat 
Frontex informatie heeft verstrekt aan het 
Libische coördinatiecentrum voor redding 
op zee over mensen die op zee in nood 
verkeerden;

_________________
12 Mededeling van de Commissie van 
6 maart 2019 getiteld “Voortgangsverslag 
over de uitvoering van de Europese 
migratieagenda” (COM (2019)0126).
13 Aanbeveling van de Commissaris voor 
de Mensenrechten van de Raad van 
Europa, getiteld “Lives saved. Rights 

Q. overwegende dat de Libische 
autoriteiten de Internationale Maritieme 
Organisatie in juni 2018 in kennis hebben 
gesteld van een Libische SAR-zone; 
overwegende dat de Libische kustwacht 
volgens de Commissie12 nog steeds grote 
aantallen personen onderschept of redt op 
zee — ongeveer 15 000 in 2018; 
overwegende dat Frontex, overeenkomstig 
de voorschriften van het internationaal en 
Unierecht, informatie heeft verstrekt aan 
alle bevoegde coördinatiecentra voor 
redding op zee over mensen die op zee in 
nood verkeerden;

_________________
12 Mededeling van de Commissie van 
6 maart 2019 getiteld “Voortgangsverslag 
over de uitvoering van de Europese 
migratieagenda” (COM (2019)0126).
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protected. Bridging the protection gap for 
refugees and migrants in the 
Mediterranean” (Levens Gered. Rechten 
beschermd. Het dichten van de 
beschermingskloof voor vluchtelingen en 
migranten in het Middellandse 
Zeegebied), blz. 21.

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/13

Amendement 13
Annalisa Tardino
namens de ID-Fractie

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
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat personen die 
door de Libische kustwacht zijn 
onderschept, worden overgebracht naar 
detentiecentra waar zij systematisch 
worden blootgesteld aan willekeurige 
detentie in onmenselijke omstandigheden 
en waar foltering en andere vormen van 
mishandeling, waaronder verkrachting, 
evenals willekeurige moorden en 
uitbuiting, endemisch zijn; overwegende 
dat de UNHCR van mening is dat Libië 
niet voldoet aan de criteria om te worden 
aangewezen als een veilige plaats met het 
oog op ontscheping na redding op zee;

Schrappen

Or. en


