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22.10.2019 B9-0154/74

Amendement 74
Fabienne Keller
namens de Renew-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 I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Raad 
momenteel geen voorspelbaar 
mechanisme voor ontscheping en 
hervestiging in overweging neemt, 
ondanks de aankondiging in juli 2019, na 
een bijeenkomst op hoog niveau in Parijs, 
dat 14 lidstaten hadden ingestemd met een 
nieuw, door Duitsland en Frankrijk 
voorgesteld “solidariteitsmechanisme”, 
naar aanleiding waarvan op 23 september 
in Malta een bijeenkomst op hoog niveau 
heeft plaatsgevonden; overwegende dat in 
de gezamenlijke verklaring die na die 
bijeenkomst werd gepubliceerd, wordt 
benadrukt dat de ondertekenende staten 
zich hebben verbonden tot een meer 
voorspelbaar en efficiënter tijdelijk 
solidariteitsmechanisme om te zorgen voor 
de waardige ontscheping op een veilige 
plaats van migranten die op volle zee door 
vaartuigen aan boord zijn genomen; 
overwegende dat het mechanisme zes 
maanden geldig zou zijn en met verdere 
instemming kan worden verlengd; 
overwegende dat in de verklaring geen 
sprake is van het opzetten van een systeem 
voor samenwerking op het gebied van SAR 
tussen de deelnemende lidstaten; 
overwegende dat het Parlement niet 
betrokken is geweest bij die besprekingen;

I. overwegende dat de ontscheping en 
hervestiging van geredde personen de 
hoekstenen zijn van een doeltreffende 
maritieme opsporings- en 
reddingsoperatie; overwegende dat er in 
de zomer door Duitsland en Frankrijk een 
nieuw “solidariteitsmechanisme” voor 
ontscheping en hervestiging is voorgesteld 
dat vervolgens tijdens bijeenkomsten op 
hoog niveau (eind juli in Parijs resp. op 
23 september in Malta) door de lidstaten is 
besproken; overwegende dat dit voorstel is 
besproken tijdens de vergadering van de 
Raad op 8 oktober; overwegende dat in de 
gezamenlijke verklaring die na die 
bijeenkomst werd gepubliceerd, wordt 
gesteld dat de ondertekenende staten zich 
hebben verbonden tot een meer 
voorspelbaar en efficiënter tijdelijk 
solidariteitsmechanisme om te zorgen voor 
de waardige ontscheping op een veilige 
plaats van migranten die op volle zee door 
vaartuigen aan boord zijn genomen; 
overwegende dat het mechanisme zes 
maanden geldig zou zijn en met verdere 
instemming kan worden verlengd; 
overwegende dat het op dit moment 
allerminst zeker is dat dit systeem 
daadwerkelijk wordt opgetuigd en dat een 
meerderheid van de lidstaten eraan 
meedoet; overwegende dat in de verklaring 
geen sprake is van het opzetten van een 
systeem voor samenwerking op het gebied 
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van SAR tussen de deelnemende lidstaten; 
overwegende dat het Parlement niet 
betrokken is geweest bij die besprekingen;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/75

Amendement 75
Malik Azmani
namens de Renew-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 hun bedrijfsmodellen 
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;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/76

Amendement 76
Malik Azmani
namens de Renew-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 Europese 
Commissie, na de sluiting van sommige 
mediterrane havens, een ad-
hocontschepings- en vrijwillig 
herplaatsingsmodel heeft gecoördineerd; 
overwegende dat sinds begin 2019 620 
personen 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;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/77

Amendement 77
Fabienne Keller
namens de Renew-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. verzoekt de lidstaten hun havens 
open te stellen voor vaartuigen, 
waaronder ngo-vaartuigen, die 
reddingsoperaties hebben uitgevoerd en 
hun passagiers willen ontschepen;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/78

Amendement 78
Malik Azmani
namens de Renew-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 
op te schorten totdat er duidelijke 

10. verzoekt de Commissie uitgebreide 
informatie en gegevens uit te wisselen over 
het niveau van de steun die door middel 
van EU-fondsen door 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 
op te schorten totdat er duidelijke 
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waarborgen zijn voor de naleving van de 
mensenrechten;

waarborgen zijn voor de naleving van de 
mensenrechten; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten derde landen te blijven 
steunen via materiële, technische en 
opleidingsbijstand, mits er geen 
schendingen van de grondrechten zijn 
gemeld, teneinde te werken aan een 
internationale aanpak ter voorkoming van 
het verlies van mensenlevens in de 
Middellandse Zee;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/79

Amendement 79
Malik Azmani
namens de Renew-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 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 naar de EU en passende opvang 
voor vluchtelingen in of nabij hun land 
van herkomst 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, de 
hervestigingsinspanningen op te voeren 
en humanitaire corridors in de Europese 
Unie op te zetten;

Or. en



AM\1191253NL.docx PE643.319v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

22.10.2019 B9-0154/80

Amendement 80
Maite Pagazaurtundúa
namens de Renew-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 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 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; is van mening dat de 
Europese Unie personen die in 
aanmerking komen voor de 
vluchtelingenstatus in staat moet stellen 
de EU in veilige omstandigheden te 
bereiken en dat zij criminele groeperingen 
moet beletten een slaatje te slaan uit 
andermans leven, bijvoorbeeld door de 
UNHCR te helpen bij de verwerking van 
asielaanvragen en de uitvoering van 
hervestigingsprogramma’s in veilige 
derde landen in de regio;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/81

Amendement 81
Fabienne Keller
namens de Renew-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;

15. is verheugd over de uitkomst van 
de ministeriële bijeenkomst in Malta als 
eerste stap op weg naar een 
voorspelbaarder en doeltreffender 
solidariteitsmechanisme; betreurt het dat 
niet alle lidstaten hebben ingestemd met 
dit mechanisme; verzoekt de Raad met de 
meerderheid van de lidstaten 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;

Or. en


