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NL In verscheidenheid verenigd NL

22.10.2019 B9-0154/28

Amendement 28
Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier, Mick Wallace, Clare Daly, Marisa Matias, 
Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Stelios 
Kouloglou
namens de GUE/NGL-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)1 bis wordt vermoed dat 
er in 2019 tot nu toe bij benadering 
1 078 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;

1 bis https://missingmigrants.iom.int/region
/mediterranean (stand van zaken op 
21/10/2019)

Or. en

https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
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Amendement 29
Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier, Mick Wallace, Clare Daly, Marisa Matias, 
Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Stelios 
Kouloglou
namens de GUE/NGL-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 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. toont zich bezorgd over de 
onderscheppingsactie die de Libische 
kustwacht op 18 oktober 2019 heeft 
uitgevoerd in de Maltese SAR-zone en 
verzoekt de Commissie te onderzoeken of 
er sprake was van een inbreuk door de 
Maltese autoriteiten op het beginsel van 
non-refoulement;

Or. en


