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22.10.2019 B9-0154/14

Amendement 14
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 S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat de Commissie, na 
de sluiting van sommige mediterrane 
havens, een ad-hocontschepings- en 
vrijwillig herplaatsingsmodel heeft 
gecoördineerd; overwegende dat sinds 
begin 2019 620 mensen zijn ontscheept in 
Malta en 718 in Italië; overwegende dat het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (EASO) heeft bijgedragen aan 
twaalf ontschepingsoperaties en de 
daaropvolgende herplaatsingsoperaties in 
Italië en Malta; overwegende dat de 
overgrote meerderheid van de ontscheepte 
personen internationale bescherming 
aanvraagt en dat velen van hen kwetsbare 
personen zijn, zoals vrouwen en niet-
begeleide minderjarigen die onmiddellijk 
moeten worden beschermd;

S. overwegende dat de Commissie, na 
de sluiting van sommige mediterrane 
havens, een ad-hocontschepings- en 
vrijwillig herplaatsingsmodel heeft 
gecoördineerd; overwegende dat sinds 
begin 2019 620 mensen zijn ontscheept in 
Malta en 718 in Italië; overwegende dat het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (EASO) heeft bijgedragen aan 
twaalf ontschepingsoperaties en de 
daaropvolgende herplaatsingsoperaties in 
Italië en Malta;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/15

Amendement 15
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 T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat ongeveer 
100 steden en gemeenten in heel Europa 
zich bereid hebben verklaard om 
vluchtelingen op te vangen boven de 
vastgestelde nationale 
herplaatsingsquota;

Schrappen

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/16

Amendement 16
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 W

Ontwerpresolutie Amendement

W. overwegende dat het Parlement in 
zijn resolutie van 18 april 2018 over de 
voortgang met de mondiale pacten van de 
VN inzake veilige, ordelijke en reguliere 
migratie en inzake vluchtelingen verzoekt 
om grotere opsporings- en 
reddingscapaciteit voor personen in nood, 
de inzet van een grotere capaciteit door 
alle staten en de erkenning van de 
ondersteuning door particuliere actoren 
en ngo’s bij het uitvoeren van 
reddingsoperaties op zee en op het land;

Schrappen

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/17

Amendement 17
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
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 de lidstaten van de EU op de 
rechten van migranten af te wegen tegen 
de rechten van EU-burgers en de 
Europese levenswijze te beschermen 
wanneer zij overwegen migranten uit 
derde landen verblijfsrecht of asiel te 
verlenen; roept de lidstaten op de beperkte 
bescherming uit hoofde van het 
internationaal recht van personen die 
worden vervolgd te bekrachtigen en 
duidelijk te maken dat economische 
migranten niet voor deze bescherming in 
aanmerking komen;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/18

Amendement 18
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
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept alle actoren in het 
Middellandse Zeegebied ertoe op 
informatie met betrekking tot personen die 
op zee in nood verkeren, proactief door te 
geven aan de bevoegde autoriteiten op het 
gebied van opsporings- en 
reddingsoperaties en, in voorkomend 
geval, aan alle potentiële vaartuigen in de 
omgeving die zich op korte termijn met 
zoek- en reddingsoperaties kunnen 
bezighouden;

4. roept alle actoren in het 
Middellandse Zeegebied ertoe op om in 
overeenstemming met het internationaal 
en EU-recht informatie met betrekking tot 
personen die op zee in nood verkeren, 
proactief door te geven aan de bevoegde 
autoriteiten op het gebied van opsporings- 
en reddingsoperaties; benadrukt dat het 
redden van personen in nood kapiteins 
niet automatisch het recht geeft om in de 
haven van hun keuze aan te meren;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/19

Amendement 19
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
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept Frontex op om de 
beschikbare informatie over zijn 
operationele activiteiten op zee aanzienlijk 
uit te breiden en om accurate en 
alomvattende gegevens over zijn 
activiteiten op zee openbaar te maken, 
maar erkent tegelijkertijd de wettelijke 
verplichting van Frontex om geen 
operationele gegevens te onthullen die “de 
verwezenlijking van de doelstelling van de 
operaties in gevaar zouden brengen”7; 
dringt er bij Frontex op aan zijn 
specifieke rapportageverplichtingen uit 
hoofde van de verordening betreffende de 
Europese grens- en kustwacht na te 
komen, en ook de leden van het 
Parlement waaraan het verantwoording 
moet afleggen, regelmatig te informeren, 
zo nodig in een niet-publieke context; 
benadrukt daarom met name de behoefte 
aan meer gedetailleerde informatie na de 
operatie; verzoekt Frontex informatie te 
publiceren over zijn samenwerking met 
het coördinatiecentrum voor redding op 
zee in Tripoli en de Libische kustwacht; is 
van mening dat een meer proactief 
voorlichtingsbeleid over zijn operaties op 
zee nodig is om publieke controle 
mogelijk te maken en op die manier het 
Agentschap te beschermen tegen 
ongegronde beschuldigingen; neemt in dit 
verband kennis van het beroep dat is 

5. roept Frontex op om te bevestigen 
dat het alleen opsporings- en 
reddingsmissies kan uitvoeren op verzoek 
van de lidstaten, aangezien dergelijke 
missies onder de bevoegdheden van de 
lidstaten vallen; merkt op dat Frontex 
geen migranten mag terugbrengen naar 
Libië, maar dat de ngo’s die actief zijn in 
het Middellandse Zeegebied dit wel mogen 
doen;
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ingesteld voor het Hof van Justitie van de 
Europese Unie in zaak T-31/188; betreurt 
met name dat het verslag dat Frontex 
verplicht is op te stellen uit hoofde van 
Verordening (EU) nr. 656/2014 “over de 
tenuitvoerlegging van deze verordening” 
en dat tot nu toe slechts voor 2014, 2015, 
2016 en 2017 op zijn website beschikbaar 
is, nauwelijks concrete informatie 
verschaft die een goede beoordeling van 
de activiteiten van het agentschap op zee 
mogelijk zou maken;
________________________
7 Artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) 2016/1624 
van het Europees Parlement en de Raad van 
14 september 2016 betreffende de Europese grens- 
en kustwacht, tot wijziging van Verordening 
(EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de 
Raad en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de 
Raad, Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de 
Raad en Besluit 2005/267/EG van de Raad 
(PB L 251 van 16.9.2016, blz. 1).
8 Beroep ingesteld op 20 januari 2018 — 
Uzuzquiza en Semsrott / Frontex (Zaak T-31/18).

Or. en

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200750&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=43489
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200750&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=43489
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22.10.2019 B9-0154/20

Amendement 20
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
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt er nogmaals bij de 
Commissie op aan om uiterlijk einde dit 
jaar richtsnoeren voor de lidstaten vast te 
stellen waarin wordt uiteengezet welke 
vormen van bijstand niet strafbaar mogen 
worden gesteld, met het oog op meer 
samenhang in de strafrechtelijke 
voorschriften inzake hulpverlening in de 
verschillende lidstaten en een beperking 
van ongerechtvaardigde strafbaarstelling;

7. herhaalt dat Europa niet moet 
worden gezien als een vangnet voor 
economische migranten uit Afrika of 
gelukszoekers uit andere werelddelen; 
beaamt dat illegale migranten aan wie 
geen asiel is verleend, moeten worden 
teruggestuurd naar hun land van 
herkomst zodra dit redelijkerwijs mogelijk 
is; vraagt de lidstaten en de EU met klem 
programma’s vast te stellen om te zorgen 
voor fatsoenlijke omstandigheden in 
opvangcentra in derde landen en 
internationale 
ontwikkelingssamenwerking afhankelijk 
te stellen van overnameovereenkomsten 
voor illegaal in een lidstaat verblijvende 
onderdanen van derde landen;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/21

Amendement 21
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
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie na te gaan 
of de maatregelen die sommige lidstaten 
overeenkomstig hun nationale wetgeving 
hebben genomen om te voorkomen dat de 
redding van boten die hun territoriale 
wateren binnenvaren zonder 
voorafgaande toestemming, in 
overeenstemming zijn met het EU-
asielrecht en artikel 18 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie, gelezen in het licht van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en het Verdrag van 
Genève;

Schrappen

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/22

Amendement 22
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
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

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

9. onderstreept dat de kapiteins en 
bemanningsleden van de ngo-vaartuigen 
migrantensmokkel niet in de hand moeten 
werken onder het mom van opsporing en 
redding, aangezien mensensmokkel een 
strafbaar feit is; beklemtoont voorts dat zij 
de instructies van de coördinatiecentra 
voor opsporing en redding moeten volgen 
en het nationaal recht van de lidstaten in 
acht moeten nemen;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/23

Amendement 23
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
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie uitgebreide 
informatie en gegevens uit te wisselen over 
het niveau van de steun die door middel 
van financiering vanuit de EU en de 
lidstaten wordt verstrekt aan grens- en 
kustwachten in derde landen, waaronder 
Libië, Turkije, Egypte, Tunesië en 
Marokko, niet alleen via rechtstreekse 
overschrijvingen, maar ook via materiële, 
technische en opleidingsbijstand, onder 
meer in het kader van de activiteiten van de 
EU-agentschappen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten de beschuldigingen van 
ernstige schendingen van de 
grondrechten door de Libische kustwacht 
te beoordelen en een einde te maken aan 
de samenwerking in geval van ernstige 
schendingen van de grondrechten van 
mensen die op zee worden onderschept na 
het toesturen van informatie door EU-
personeel aan de Libische kustwacht; 
steunt in dit verband de aanbevelingen 
van de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa 
om dringend alle 
samenwerkingsactiviteiten en -praktijken 
met de Libische kustwacht te evalueren, 
vast te stellen welke daarvan direct of 
indirect van invloed zijn op de terugkeer 
van op zee onderschepte personen naar 
een situatie waarin sprake is van ernstige 
schendingen van mensenrechten, en deze 

10. verzoekt de Commissie uitgebreide 
informatie en gegevens uit te wisselen over 
het niveau van de steun die door middel 
van financiering vanuit de EU en de 
lidstaten wordt verstrekt aan grens- en 
kustwachten in derde landen, waaronder 
Libië, Turkije, Egypte, Tunesië en 
Marokko, niet alleen via rechtstreekse 
overschrijvingen, maar ook via materiële, 
technische en opleidingsbijstand, onder 
meer in het kader van de activiteiten van de 
EU-agentschappen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten toezicht te houden op en 
onderzoek te doen naar de opsporings- en 
reddingsactiviteiten van ngo’s in het 
Middellandse Zeegebied, en met name 
van ngo’s die door de EU worden 
gefinancierd; verzoekt de lidstaten 
maatregelen te nemen om ervoor te waken 
dat ngo’s een taxidienst worden voor 
illegale migranten, aangezien ngo’s met 
hun activiteiten meer migranten 
aantrekken en zo meer levens op het spel 
zetten;
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op te schorten totdat er duidelijke 
waarborgen zijn voor de naleving van de 
mensenrechten;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/24

Amendement 24
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
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten detentiecentra 
in Libië snel te evacueren en migranten te 
verplaatsen, ook naar de EU;

12. verzoekt de lidstaten de 
buitengrenzen van de EU doeltreffend te 
beschermen; stelt vast dat het de lidstaten 
moet worden toegestaan om, indien nodig, 
opnieuw binnengrenzen in te voeren en zo 
de interne veiligheid van de Europese 
Unie en de lidstaten te waarborgen;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/25

Amendement 25
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
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. Verzoekt de Commissie om 
onmiddellijk te beginnen met de 
werkzaamheden voor een nieuwe, 
duurzamere, betrouwbaardere en 
permanente benadering van opsporing en 
redding, ter vervanging van bestaande ad-
hocoplossingen, om een specifiek 
operationeel actieplan te ontwikkelen voor 
het beoordelen van en reageren op SAR-
behoeften en -capaciteit en te voorzien in 
materiële en financiële steun aan de 
lidstaten teneinde hun capaciteit voor het 
redden van levens op zee en de coördinatie 
van opsporings- en reddingsoperaties te 
vergroten;

14. verzoekt de Commissie om 
onmiddellijk te beginnen met de 
werkzaamheden voor een nieuwe, 
duurzamere, betrouwbaardere en 
permanente benadering van opsporing en 
redding, ter vervanging van bestaande ad-
hocoplossingen, om een specifiek 
operationeel actieplan te ontwikkelen voor 
het beoordelen van en reageren op SAR-
behoeften en -capaciteit en te voorzien in 
materiële en financiële steun aan de 
lidstaten teneinde hun capaciteit voor de 
coördinatie van opsporings- en 
reddingsoperaties te vergroten; neemt 
kennis van de politieke mislukking van de 
tijdelijke Malta-deal voor het aan land 
brengen en herplaatsen van migranten die 
in het centrale Middellandse Zeegebied 
zijn gered; wijst nogmaals op de behoefte 
aan een langetermijnaanpak in nauwe 
samenwerking met derde landen, en met 
name met de landen van herkomst van 
migranten, ter vervanging van het huidige 
kader en ondoeltreffende ad-
hocoplossingen;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/26

Amendement 26
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
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Raad snel een 
standpunt in te nemen over een eerlijk en 
duurzaam verdelingsmechanisme voor 
mensen die op zee zijn gered of zelfstandig 
in de EU zijn aangekomen, en om 
onderhandelingen aan te gaan met het 
Parlement als medewetgever; is verheugd 
over de uitkomst van de ministeriële 
bijeenkomst in Malta met betrekking tot 
de ontwikkeling van een voorspelbaarder 
en doeltreffender tijdelijk 
solidariteitsmechanisme;

Schrappen

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/27

Amendement 27
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
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de 
Commissie, de Raad, de lidstaten en hun 
nationale parlementen, Frontex, het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (EASO), Europol, de Hoge 
Commissaris van de VN voor de 
vluchtelingen (UNHCR), de 
Internationale Organisatie voor Migratie 
(IOM) en ngo’s die SAR-activiteiten 
uitvoeren.

18. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de 
Commissie, de Raad, de lidstaten en hun 
nationale parlementen, Frontex, het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (EASO) en Europol.

Or. en


