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Amendement  1 

Ska KellerKeller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Recente tragedies op de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat smokkelaars en 

mensenhandelaren illegale migratie 

uitbuiten en voor eigen zakelijk gewin het 

leven van migranten op het spel zetten, 

verantwoordelijk zijn voor duizenden 

doden en de EU en de lidstaten voor een 

grote uitdaging plaatsen; overwegende dat 

smokkelaars met hun criminele activiteiten 

20 miljard EUR winst per jaar maken; 

overwegende dat volgens Europol de 

georganiseerde criminele groeperingen die 

zich actief bezighouden met het vervoer 

van illegale migranten over de 

Middellandse Zee, in verband zijn gebracht 

met mensenhandel, drugscriminaliteit, 

wapenhandel en terrorisme; overwegende 

dat Europol op 17 maart 2015 het 

gezamenlijk operationeel team "Mare" 

heeft opgezet om deze criminele 

groeperingen aan te pakken; 

G. overwegende dat smokkelaars en 

mensenhandelaren illegale migratie 

uitbuiten en voor eigen zakelijk gewin het 

leven van migranten op het spel zetten, 

verantwoordelijk zijn voor duizenden 

doden en de EU en de lidstaten voor een 

grote uitdaging plaatsen; overwegende dat 

de EU en haar lidstaten in feite de 

criminele en gevaarlijke mensensmokkel 

in de kaart spelen door hekken te bouwen 

en de buitengrenzen steeds meer af te 

sluiten tegen illegale migratie, zonder 

mogelijkheden tot legale toegang te 

bieden;  overwegende dat smokkelaars met 

hun criminele activiteiten 20 miljard EUR 

winst per jaar maken; overwegende dat 

volgens Europol de georganiseerde 

criminele groeperingen die zich actief 

bezighouden met het vervoer van illegale 

migranten over de Middellandse Zee, in 

verband zijn gebracht met mensenhandel, 

drugscriminaliteit, wapenhandel en 

terrorisme; overwegende dat Europol op 17 

maart 2015 het gezamenlijk operationeel 

team "Mare" heeft opgezet om deze 

criminele groeperingen aan te pakken; 

Or. en 
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Amendement  2 

Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Recente tragedies op de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. dringt aan op een krachtige en 

permanente humanitaire reddingsoperatie 

van Europa die zoals Mare Nostrum 

opereert in volle zee en waaraan alle 

lidstaten financieel en met apparatuur en 

middelen bijdragen; dringt er bij de EU 

op aan dat zij een dergelijke operatie 

medefinanciert; 

Or. en 
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Amendement  3 

Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Recente tragedies op de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. vraagt een onmiddellijke vrijstelling 

van de visumplicht voor Syrische 

vluchtelingen;  

Or. en 
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Amendement  4 

Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Recente tragedies op de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 6 ter. vraagt de lidstaten dat zij ten volle 

gebruik blijven maken van de bestaande 

mogelijkheden om te zorgen voor veilige 

en legale toegang tot de EU, zoals 

verruimde gezinshereniging, particuliere 

sponsoringprogramma's en studie- en 

arbeidsmigratieregelingen, zodat mensen 

die internationale bescherming behoeven 

veilig in Europa kunnen geraken zonder 

dat zij een beroep moeten doen op 

criminele smokkelaars en gevaarlijke 

illegale grensoverschrijdingen en 

zeereizen moeten ondernemen;  verzoekt 

de Commissie nog andere instrumenten 

voor veilige en legale toegang te 

ontwikkelen;  

Or. en 

 

 


